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Voorwoord

Door aIs student-assistente mee te helpen aan de totstandkoming van het boek
Grondrechten, commentaar op hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet, onder redak-
tie van prof. Mr. A.K. Koekkoek, prof. mr. W. Konijnenbelt en mr. F.C.L.M. Crijns
raakte ik geinteresseerd in grondrechten. Mijn werkzaamheden aIs student-assis-
tente voor het preadvies getiteld Het grondrecht op behoorlijke rechtspraak in het
Nederlandse administratieve recht, dat mr. E.M.H. Hirsch BaIlin voor de verga-
dering van de Nederlandse Juristenvereniging in 1983heeft geschreven, hebben
mijn interesse gewekt voor tuchtrecht. De beslissing dat het proefschriftonderwerp
verband lOU houden met grondrechten en tuchtrecht was dan ook snel genomen,

Vele promovendi zuUen zich gedurende het schrijven van het proefschrift hebben
afgevraagd, waarom ze er ooit aan zijn begonnen. In ieder gevaI heb ik me die
vraag in de afgelopen jaren regeimatig gesteld. Anderzijds heeft gestaag toenemen-
de tijdsdruk (gelukkig) geen invloed gehad op het plezier waarmee ik aan dit proef-
schrift heb gewerkt. .

Ik ben de Katholieke Universiteit Brabant en de faculteit der rechtsgeleerdheid
dank verschuldigd, dat ik de gelegenheid heb gekregen hier dit proefschrift te
schrijven.

In de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde heb ik coUega's
gevonden waarmee ik zeer verhelderende en verrijkende discussies beb gevoerd.

Vele inspirerende adviezen heb ik mogen ontvangen van mijn promotor prof. Mr.
A.K. Koekkoek. Ik heb bijzonder gewaardeerd, dat hij de concepten telkens binnen
enkele dagen gelezen had. Bovendien stirnuleerden de discussies naar aanleiding
van de concepten tot het in versneld tempo verder schrijven, waarbij mij de vrijheid
werd gelaten het proefschrift te vormen naar mijn eigen ideeen.

Voor de vertaling van de samenvatting bedank ik Mr. Astrid Rosenbrand-Kuyken.

Tot slot dank ik mijn echtgenoot drs. Robert Smith RA, omdat hij vanaf het prille
begin voordat er een letter op papier stond, enthousiast meeleefde met het onder-
zoek en, zelf een tuchtrechtelijk rechtssubject zijnde, fanatiek meediscussieerde
over mijn ideeen en conelusies. In het bijzonder dank ik hem voor zijn "technische"
hulp bij het hanteerbaar en verplaatsbaar maken van de computer en het aanpassen
van het printerprogramma. Dat heeft het camera-ready maken van dit proefschrift
eenvoudiger gemaakt.

De tekst is afgesloten in het najaar van 1990.
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Inleiding

Algemeen

Tuchtrecbt en tucbtprocedures zijn in de afgelopen jaren steeds meer in de belang-
stelling komen te staan. Het wettelijk geregelde tucbtrecbt waar de meeste aan-
dacht naar uitgaat, is bet tucbtrecht van vrije beroepsbeoefenaren zoals artsen,
advocaten of notarissen. Daarnaast is er bijvoorbeeld oak tuchtrecht voor militai-
ren, ambtenaren en gedetineerden of ruchtrccht in de landbouw. Maar ook privaat-
rechtelijk tuchtrecht komt zeer veel voor. Te denken valt aan (bijna alle) sport-
verenigingen, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst (KNMG), enz.

Hoewel er op vele gebieden tuchtrecht is ingevoerd, is en wordt er in de Nederland-
se jurielische literatuur verhoudingsgewijs weinig over gepubliceerd en als dat aI
gebeurt zijn het met name beschrijvingen van een bepaalde tuchtregeling. Ook in
de universitaire opleidingen wordt aan tuchtrecht nauwelijks aandacht besteed.

Anderzijds is de wetgever de laatste jaren op dit terrein erg actief. Enkele voor-
beelden illustreren dat.! Sinds 1983 zijn gewijzigd de tuchtregelingen in de Wet
gewetensbezwaren militaire dienst, de Wet Autovervoer Goederen (WAG) en
het Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988 (Uag 1988), de Wet op het
Notarisambt en de Advocatenwet. Ingevoerd zijn het Rechtspositiebesluit onder-
wijspersoneel (RPBO) evenals tucbtrecht op grond van de Loodsenwet en de
Meststoffenwet. Thans is nog aanhangig bij de Tweede Karner het voorstel van
Wet op de beroepen in de individuele gezondbeidszorg (Wet big). In 1990 hebben
het voorstel van Wet militair tuchtrecht en het voorstel van Wet op de uitoefening
van de diergeneeskunde het Staatsblad bereikt2 Er zijn voorstellen tot intrekking
van de Lucbtvaartrampenwet, van de Schepenwet en van de WAG. Afgeschaft is
het tucbtrecht op basis van art. 51 Wet Autovervoer Personen.

Niet alleen op het terrein van bet tucbtrecht is de laatste jaren een snelle ontwikke-
ling gaande, maar ook de grondrecbten staan in het middelpunt van de belangstel-
ling. Ook op dit terrein is de (grond)wetgever actief. Sinds 1983 zijn in her eerste
boofdstuk van de Grondwet drieentwintig artikelen met grondrechten geformuleerd.

1 Zie voor de vindplaatsen paragraaf 1.4.
2 Omdat dit geschiedde op de vaIreep van afsluiting van het proefschrift worden

beide wetten nog aangeduid als voorstel van Wet.
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Tevens is de belangstelling voor de grondrecbten die zijn geformuleerd in inter-
nationale verdragen toegenomen. Te deoken valt aan het recbt op behoorlijke
rechtspraak zoals opgenomen in art. 6 van het Europees Verdrag tot bescberming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Vraagstelling

De recente ontwikkelingen op het gebied van tuchtrecht, tuchtprocedures en grond-
rechten vormen de basis voor de vraagstelling van dit onderzoek. Ten eerste is
het erg interessant tuchtrecht te toetsen aan grondrechten. Daarbij kan de vraag
gesteld worden of grondrechten worden beperkt of daarentegen juist beschermd
door tuchtrecht.

Eokele voorbeelden kunnen dit verduidelijken. Bijvoorbeeld een ambtenaar of
een m.ilitair doet in werktijd mee aan een bepaalde demonstratie. Vervolgens
wordt hij daarvoor door het bevoegd gezag tuchtrechtelijk ter verantwoording
geroepen en wordt hem een tuchtrechtelijke sanctie opgelegd. Is het bevoegd
gezag daartoe bevoegd of kan de betrokkene aanvoeren dat hij gebruik maakte
van zijn grondrecbt? AIs diezelfde militair in zijn vrije tijd meedeed aan een anti-
kernwapen-demonstratie, kan hem ook dan een tuchtrechtelijke sanctie worden
opgelegd? AIs dat in de twee voorbeelden mogelijk is, zouden de mogelijkheden
van de ambtenaar c.q. m.ilitair gebruik te maken van het grondrecht beperkt
worden via tuchtrecht.

Het omgekeerde is ook mogelijk. Een ambtenaar geeft aan een verslaggever het
dossier van een uitkeringsgerechtigde ter inzage en vervolgens wordt met gegevens
ontleend aan het dossier een uitgebreid kranteartikel met een zeer pakkende kop
gewijd. De ambtenaar heeft door het ter inzage geven van het dossier de privacy
van de client geschonden. Als hij daarvoor ter verantwoording kan worden
geroepen via een tuchtprocedure, wordt het grondrecht op de persoonlijke
levenssfeer dus bescbermd door tucbtrecht.

Ten tweede kan de tuchtprocedure zelf worden getoetst aan de eisen gesteld door
het grondrecht op behoorlijke rechtspraak zoals neergelegd in de Nederlandse
Grondwet en in verdragen. De aanleiding voor zo'n toetsing kan worden gevonden
in de kritiek die van allerlei kanten op de tuchtprocedure wordt geuit: de tucht-
rechtspraak (is er overigens weI steeds sprake van recbtspraak?) zou te weinig

-open zijn ten opzicIlte van buitenstaanders (uiet-beroepsgenoten) en zou geschie-
den door (partijdige) beroepsgenoten die elkaar de hand boven het hoofd houden.
Ook zou zo'n tuchtprocedure aI met aI erg lang duren, (te) vaak resulterend in
een afwijzing van de klacht. Bovendien heeft het Europese Hof voor de Rechten
van de mens art. 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) in eokele gevallen van toe passing
verklaard op een tuchtzaak.

Opzet van het onderzoek

AIs werkwijze voor het onderzoek van tuchtrecht is gekozen voor literatuur- en
jurisprudentie-onderzoek. Er is aileen gebruik gemaakt van gepubliceerde tucht-

, jurisprudentie. Ook de tuchtwetgeving wordt uitgebreid beschreven en geanaly-
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seerd.
Het proefschrift is verdeeld in drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is gewijd

aan beschouwingen over tuchtrecht, waarbij bet accent valt op door de overheid
geregeld tuchtrecht. Tevens wordt het onderscheid aangestipt tussen publiekrech-
telijk en privaatrechtelijk tuchtrecht. Door 'de overheid geregeld-nrditrechTiS y \
voor het merendeel publiekrechtelijk tuchtrecht. Met de term wettelijk geregeld
tuchtrecht wordt aangeduid de in de lijst in paragraaf 1.4 opgenomen wettelijke
tuchtregelingen.

Het tweede hoofdstuk behandelt de relatie tussen door de overheid geregeld
tuchtrecht en grondrechten. De centrale vraag is welke eisen grondrechten stellen
aan de wettelijke regeling van tuchtrecht. Hier wordt uitgebreid besproken of
grondrechten worden beperkt en/of beschermd door tuchtrecht.

In het derde hoofdstuk staat de wettelijk geregelde tuchtprocedure centraal. Zij
wordt getoetst aan hetgrondrecht op behoorlijke rechtspraak. Oat grondrecht is
gepositiveerd in een aantal bepalingen in de Grondwet en in verdragen, te weten
de artikelen 17, 18,1il, 113, eerste tot en met derde lid, en ill Grondwet, art. 6
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden (EVRM), art. 13 EVRM en art. 14 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBP).

Allereerst wordt de vraag beantwoord of genoemde artikelen van toepassing zijn
op de tuchtprocedures. Na een beschrijving van de klager en de beklaagde wordt
onderzocht wanneer er sprake is van een tuchtrechter en van tuchtrechtspraak.
Daarna wordt een chronologische beschrijving van de tuchtprocedure gegeven,
bestaande uit het voor(bereidend) onderzoek, de oproeping, het onderzoek ter
zitting in eerste aanleg, de bewijsvoering, de beraadslaging, het verval van het
recht van "tuchtvervolging", de uitspraak, de rechtsmiddelen en de tenuitvoer-
legging. De tuchtprocedure wordt afgezet tegen de civiele procedure, het straf-
proces en een administratief geding en getoetst aan de in het begin van het hoofd-
stuk van toepassing geachte grondrechten. Indien de desbetreffende tuchtregeling
niet voldoet aan de eisen, die de grondrechten stellen, zal worden aangegeven
welke wijzigingen daartoe in (de toepassing van) de tuchtregeling dienen te
worden aangebracht.

In het onderzoek zal het accent worden gelegd op de regeling van het tuchtrecht
en niet op de jurisprudentie, De tuchtjurisprudentie is immers niet of nauwelijks
toegaukelijk. De wei door mij opgespoorde jurisprudentie wordt als voorbeeld
gebruikt.

ill de nabeschouwing komt ook de vraag aan de orde in hoeverre grondrechten een
optreden of een terugtreden van de wetgever ten opzichte van tuchtrecht en tucht-
rechtspraak vragen. Art. 113, tweede lid, Grondwet luidt immers:

"Tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld wordt bij de wet geregeld."

De vraag wordt gesteld of er criteria zijn aan te geven wanneer tuchtrechtspraak
door de overheid wordt of moet worden ingesteld en of er bepaalde onderwerpen
zijn die dan in ieder geval in de wet moeten worden opgenomen.





1. Tuchtrecht

1.1 Inleiding

Dit eerste hoofdstuk is gewijd aan beschouwingen over tuchtrecht. Vele schrijvers
hebben hun opvattingen over dit onderwerp op papier gezet. Hun ideeen en uit-
gangspunten zijn relevant voor de praktische uitwerking van de tuchtprocedure en
voor de mate waarin zij bepaalde onderdelen daarvan als aanvaardbaar of juist als
uitermate verwerpelijk aanmerken. Omdat hierop in dit proefschrift op vele plaatsen
nader zal worden ingegaan, is in paragraaf 1.2 een uitgebreide weergave van deze
verschillende opvattingen opgenomen. De auteurs worden in chronologische volg-
orde behandeld. Na elke auteur voIgt een korte kritische bespreking, waarna in
paragraaf 1.3 een eigen aanzet tot theorievorming wordt gegeven. In paragraaf 1.4 ); ~,
voIgt de vaste indeling van de wettelijKe regeungeii van tuchtrecht die wordt gehan-
teerd in de hoofdstukken 2 en 3.

1.2 Bescbouwingen over tuchtrecht

Deze paragraaf geeft een overzicht van beschouwingen over tuchtrecht van een
aantal schrijvers, die nog altijd regelmatig worden geciteerd in de recente literatuur
Over tuchtrecht. De publikatiedatum is als indelingscriterium gebruikt teneinde de
ontwikkeling in de tijd beter te kunnen aangeven. Een korte kritische bespreking
voIgt na elke auteur. De meeste schrijvers over tuchtrecht zijn specialisten op het
terrein van het strafrecht en zij benaderen tuchtrecht dan ook vanuit dat specialis-
me.

M. de Pinto geeft in zijn Bijdrage tot de leer der disciplinaire bestraffingen van
staatswege bedreigd geen definitie van het begrip tuchtrecht, maar wel van het
begrip disciplinaire straf, zijndel:

"een zoodanige bestraffmg, die onderscheiden van de gewone strafvervolging,
uitsluitend ingevolge eener tijdelijke of voortdurende'bijzondere hoedanigheid,
op allen, die door deze te bezitten tot een bepaalde kategorie kurmeo geacht
worden te behooren, ter verzekering van orde, ondergeschiktheid, nauwgezette

1 M. de Pinto, Bijdrage tot de leer der disciplinaire bestraffingen van staats-
wege bedreigd, W.T. Werst (Firma Jacs Hazenberg Corns Zoon) Leiden
1876, (diss), p.l4-15.
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plichtsbetrachting en tot opwekking toteen ~zichten onberis~lijk<!:~
levenswandel kan worden opgelegd door een rechterlijke - doch aIsdan niet a'Is
zoodanig optredende - of andere autoriteit die daartoe, uitsluitend krachtt"ns de
verhouding tot de personen in die bijzondere hoedanigheid verkeerende, door
den staat uitdrukkelijk of stilzwijgend is bevoegd verkJaard."2

Hij beperkt het begrip disciplinaire straf dus tot de door de wet of een wettelijke
verordeniug aangewezen tuchtmaatregelcn''.

Op de staat rust volgens De Pinto de verplichting om de rechtsorde in staat en
maatschappij te handhaven en te verzekeren en hij bezit daartoe het recht om
straffen te bedreigen en op te leggen. Omdat de taak van de staat in aJIe vertak-
kiugen van het maatschappelijk leven tot in de verste uithoeken alle rechtskrenkiu-
gen van hoe geringe aard dan ook tegen te gaan te vee! omvattend en moeilijk is,
is er voor bepaalde personen tuchtrecht ingesteld," Voor het begrip groep knoopt
hij daarom aan bij:

"het bestaan eener zoodanige bijzondere min of meer duidelijk te voorschijn
tredende hoedanigheid, dat daardoor al degenen, die deze bezitten voor langeren
of korteren tijd geacht worden een bepaalde kategorie personen te vormen of
deel uit te maken van een binnen engere of ruimere grenzen omsloten kring in
den Staat;
( ..) die hoedauigheid [wordt] van z66 overwegenden invloed op, van z66
onbetwistbaar be!ang voor de rechtsorde in den staat geacht ( ..) dat deze de
bevoegdheid van een daarmede, meest uit den aard der zaak, in onmiddellijk
verband staande autoriteit uitdrukke!ijk of stilzwijgend heeft erkend of haar de
bevoegdheid heeft toegekend om binnen door hem gestelde regelen en grenzen
te waken dat deze hoedauigheid ongeschonden bewaard blijve." (cursivering
door mij, ML)5

Vervolgens bespreekt hij dertig verschilpunten die voorzover niet uitdrukkelijk
iets anders is bepaaId voortvloeien uit het van de eigenlijke straf gebeel en al
verschillend karakter van de disciplinaire maatregel'', te weten:

2 Oftewel disciplinaire straffen zijn: "zoodauige bestraffingen, die ingevolge
door den staat uitdrukkelijk of stilzwijgend toegekende bevoegdheid kunnen
worden opgelegd voor vergrijpen die niet onder de termen der strafwet te
brengen zijn en slechts door een tot een bepaaIde, door den staat van gewicht
geachte, kategorie van personen kunnen gepleegd worden of die inbreuk maken
op de rechten daarvan door personen of autoriteiten die hetzij zelf daartoe
bebooren hetzij in onmiddellijke verhouding tot deze staan," De Pinto 1876,
p.20.

3 De Pinto 1876, p. 2.
4 De Pinto 1876, p. 7-13.
5 De Pinto 1876, p. 13-14.
6 De Pinto 1876, p. 24-91.
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1. De regel nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali is daarop
niet toepasselijk.

2. Zoodra de bepaalde hoedanigheid, krachtens welke het disciplinair toezicht
wordt uitgeoefend, is verkregen, is men hieraan onderworpen.

3. De disciplinaire vordering is onafhankelijk van de civiele vordering tot
schadevergoeding.

4. Zij is evenzeer onalbankelijk van de eigenlijke strafvordering en kan ondanks
deze nog worden ingesteld.

5. De disciplinaire bestraffmg krachtens een bepaalde hoedanigbeid belet niet
dat dezelfde handelingen kracbtens een andere nogmaals disciplinair kunnen
bestraft worden.

6. De civiele vordering tot schadevergoeding behoeft niet geschorst te worden
totdat over de disciplinaire vordering beslist is.

7. Ook al neemt een gewoon rechterlijk collegie kennis van de disciplinaire
vordering, zo is daarom nog niet het OM bevoegd om die aanhangig te maken.

8. De disciplinaire vordering gaat Dietdoor verjaring te niet.
9. De bevoegdheid, om disciplinair te bestraffen vervalt met het verlies der

bijzondere hoedanigbeid, krachtens welke het disciplinair toezicht wordt
uitgeoefend.

10. Van een disciplinaire vordering is het desistement niet uitgesloten.
11. Moet een rechterlijk collegie van de vordering kennis nemen dan is dit in zijn

geheel, maar evenmin de burgerlijke als de strafkamer daartoe bevoegd.
12. Bevoegdheid tot wraking van personen, die met het disciplinaire toezicht

belast zijn, bestaat niet.
13. Evenmin bestaat de bevoegdheid om renvooi te vragen.
14. Een rechterlijk collegie, disciplinair beslissend, kan uiet tevens tot schade-

vergoeding veroordelen.
15. Evenmin kan de burgerlijke rechter ten principale gesaisiseerd van een zaak

te zijner competentie gelijktijdig kennis nemen van daaraan accessoire
disciplinaire aangelegenheden.

16. De disciplinaire autoriteit kan derden niet verplichten voor haar getuigcnis
af te leggen.

17. Is haar de bevoegdbeid tot het horen van getuigen toegekend, dan is zij te
dien opzichte niet gebonden aan de regelen in Rv en Svgesteld.

18. Voor welke autoriteit de bebandeling ener disciplinaire zaak ook moet geschie-
den, de voorschriften betreffende het burgerlijk of strafproces zijn daarvoor
niet verbindend.

19. Een verplicbting om bebandeling en uitspraak in bet openbaar te doen plaats
bebben bestaat in deze niet.

20. Evenmin beeft de betrokken persoon bet recht om zich te laten verdedigen.
21. Ook bestaat hier geen recbt van verzet.
22. Gelijktijdige bebandeling en beslissing uit hoofde van connexitcit is slecbts dan

geoorloofd, wanneer bet betreft personen, die aan het disciplinair toezicht
van dezelfde autoriteit zijn onderworpen.

23. De gewone regelen betreffende poging, verzacbtende omstandigbeden en
recidive zijn in deze niet verbindend.

24. De regelen betreffende de samenloop van misdrijven zijn evenmin verbindend.
25. De regelen betreffende de deelneming gelden in deze evenmin.
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26. Het achterwege laten van een klacht bij een klachtdelict belet geenszins, dat
voor dezelfde handeling een disciplinaire vervolging en veroordeling plaats
hebbe.

27. Ten opzichte van disciplinaire beslissingen is motivering niet verplicht.
28. Hoger beroep is daarvan niet toegelaten.
29. Cassatie evenmin, voor zover een andere autoriteit dan een gewoon rechterlijk

college bestraffend optreedt.
30. De Koning heeft niet het recht gratie te verlenen van disciplinaire straf.

Over~ens wees reeds F.B. Coninck Liefsting in zijn bespreking van het proefschrift
er op , dat een aantal stellingen voor tegenspraak vatbaar is.B

Henry Nezard definieert in zijn Les principes generaux du droit disciplinaire tucht
als:

',"

"l'ensemble des regles qui regissent un groupement social, qui assujettissent
chacun de ses membres it des obligations s'pepales distinctes des obligations
politiques de tout citoyen, afin de maintenlr-Ia consideration de ce corps et de
lui assurer dans l'interet social de sa fonction, la confiance publique.t''

J>
Oftewel:

"Le droit disciplinaire est I'ensemble des regles qui organisent la repression des
fautes professionnelles.l''

In navolging van Ihering ziet hij het recht als "l'interet juridiquement protege"1J en
de grondslag van tuchtrecht:

"dans ce seul fait de I'existence d'interets speciaux dont la protection juridique
est son oevre" ,12

Hoewel hierbij dus het begrip sociale groepering centraal staat, geeft hij daarvan
geen precieze omschrijving. Wei blijkt hij de mens te zien als een "etre social"

7 Themis 8(1877), p. 520-524.
8 Deze stelling wordt toegelicht in hoofdstuk 3 waar ik deze dertig verschilpunten

behandel. Zie respectievelijk voor nummer (1) 3.9.2.1; (2) 3.9.2.3 en 3.9.2.4;
(3 tot en met 6) 3.10.2; (7) 3.2; (8) 3.10.4; (9) 3.9.2.5; (10) 3.10.1;
(11 en 13) 3.4; (12) 3.4.3.2; (14) 3.11.1.9; (15) 3.4; (16 en 17) 3.7.3.7;
(18) 3.7 en 3.12; (19) 3.7.2 en 3.11.2.1; (20) 3.7.3; (21) 3.12.3; (22) 3.7.6 en
3.7.7; (23 tot en met 25) 3.9; (26) 3.2.4 en 3.10.1; (27) 3.11.2.3; (28) 3.12.4;
(29) 3.12.6; (30) 3.13.5.

9 H. Nezard, Les principes generaux du droit disciplinaire, Arthur Rousseau
Paris 1903, p. 7.

10 Nezard 1903, p. 9.
~; Nezard 1903, p. 74.

Nezard 1903, p. 75.
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dat wi! zeggen als een mens die moet leven "en societe"n Bij het begin van de
ontwikkeling van de gemeenschappen rich ten dezelfde wetten zich tot aile leden. En
wanneer de sociale betrekkingen veel complexer zijn geworden in de grote politieke
gemeenschap, die Staat geworden is, vormen zich andere groepen gegrondvest op
bijzondere verwantschappen, beantwoordend aan duidelijke behoeften en eigen
regels gevend, die wet treden in het commune strafrecht maar een speciaal tucht-
recht vormen'", In die spontane, onalhankelijke en autonome sociale groepen is de

I'solidariteit de sociale regel en de tucht de juridische regel.15 16 De strafwet is dus
een wet van de politieke groepering, waarvan het territoir een essentieel element
is. De tuchtwet is daarentegen de wet van een sociale groepering zonder een vast-
gesteld territoir, zodat doorslaggevend voor de competentie is het feit dat het
tuchtvergrijp gepleegd is door een groepslid!", Een voorbeeld van zo'n sociale
groep is onder andere een gezin, een fabriek of een beroepsgroep'f. Soms gaat men
zijns ondanks deel uitmaken van zo'n groep en moet men zich onderwerpen aan
haar discipline-". Overigens kan door middel van het tuchtrecht wet alleen worden
opgetreden tegen die groepsleden in actieve dienst, maar ook tegen degenen die
na het verlaten van de sociale groep de sociale banden toch wet geheel hebben
doorgesneden bijvoorbeeld door het nog altijd dragen van hun titel of door een
erelidmaatschap. Zelfs kan worden opgetreden tegen "personnes collectives", die
immers ook strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk kunnen zijn20

Tuchtrecht is een "droit special" aangezien-! 1. de juridische regels gegrond zijn
op een speciaal belang en 2. de sanctie zijn van eigen, speciale plichten, die ver-
schillen van de aan burgers, onderworpejiaan de publieke staatsmacht, opgelegde
en 3. bovendien bijzondere fouten lak~straffen hebben een moreel of
functioneel karakter; 5. er is sprake van een speciale vervolging 6. voor gerechfen
louter geconstitueerd voor dat doel en 7. volgens een eigen procedure-me vee
vrijheid en slechts gebonden aan een essentiele regel, te weten maximaal respect
voor de rechten van de verdediging; 8. het tuchtvonnis komt geen gezag van gewijsde
toe ten opzichte van de staatsvervolging of een tweede disciplinaire vervolging;
9. de gewone vormen van het tenietgaan van de straf zoals verjaring zijn wet van
toepassing; 10. het disciplinair gezag heeft geen dwangbevoegdheid ten aanzien van
zijn personeelsleden om hun dienst te verrichten; 11. bovendien hebben tuchtgerech-
ten niet de bevoegdheid getuigen te dagvaarden en hen te dwingen te verschijnen.

13 Nezard 1903, p. 76 en p. 400.
14 Nezard 1903, p. 56-57.
15 Nezard 1903, p. 402. In politi eke groepen is dat dus strafrecht. Nezard 1903,

~~ .
16 Andere omschrijvingen luiden:

- "groupement social d'individus". Nezard 1903, p. 20;
- "reunion d'hommes". Nezard 1903, p. 21.

17 Nezard 1903, p. 135-136.
18 Nezard 1903, p. 49-50.
19 dNezar 1903, p. 399-400.
20 Nezard 1903, p. 236-252.
21 Nezard 1903, p. 105-106 en p. 396-397.

)
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Om vervolgens te kunnen bepalen of het tuchtrecht geplaatst moet worden in
het publiekrecht en/of het privaatrecht geeft hij van beide rechtsgebieden een
definitie:

"Le droit public, c'est Ie domaine non pas de l'interet general, mais celui de
I'interet public, c'est-a-dire qu'il regit tous les actes de la vie essentielle de I'Etat
et sans lesquels l'Etat cesserait d'exister, par exemple I'exercice de son pouvoir
penal dans I'accomplissement de sa mission de securite: Ie droit public, c'est
Ie domaine des actes de puissance publique. Au contraire, Ie droit prive regit
toutes les relations qui s'etablissent non en vertu d'un ordre, mais volontaire-
ment, sur pied d'egalite entre des individus ou des personnes morales, c'est Ie
domaine du contrat.,,22

Dat criterium vervolgens tocpasscnd+' lijkt het hem moeilijk het tuchtrecht te
bestempelen aIs privaatrechtelijk van aard. Zelfs de tuchtbevoegdheid van werkge-
ver ten opzichte van werknemer heeft geen exclusief privaat karakter. Het heeft
immers ook betrekking op de veiligheid van de werknemers. De gezinsdiscipline
heeft nog minder een privaat karakter, aangezien er niet het belang van de vader
wordt beschermd maar dat van het gezin, waarvan het bestaan wordt beschouwd als
basis van de buidige samenleving, aIs een noodzaak voor de stabiliteit van de Staat.
Bovendien is de daad van de vader teneinde zijn kind bechtenis te laten onder-
gaan24 een echte daad van publieke macbt. Zo berust ook de tuchtbevoegdheid
van een beroepsgroep over baar leden niet op een sti1zwijgend contract gesloten
met de groep of elk lid afzonderlijk, maar op het enkele feit van uitoefening van
dat beroep. Het object van een tuchtactie is een misslag met betrekking tot de
plichten van de stand en herstel van de geschonden orde. Bovendien is het bevoegd
gezag beperkt in de uitoefening van zijn tuchtbevoegdheid; het heeft geen privaat-
rechtelijke rechtsmiddelen tegen zijn tuchtsubjecten in geval van tuchtvergrijpen;
bet kan pas ingrijpen nadat en omdat het gezag is geschonden en niet zoals een co-
contractant reeds eerder; ook kan er geen actie betreffende aansprakelijkheid uit
contract of onrechtmatige daad ter vergoeding van veroorzaakt nadeel worden inge-
steld omdat de schade onherstelbaar is en in elk geval moeilijk bepaalbaar. Compe-
tentietoedeling aan "tribunaux civils" is ook niet doorslaggevend omdat dat louter
een algemene benaming voor die gerechten is en attributieve wetten niet de aard
van het recht bepalen. Zelfs de jurisprudentie weigert civielrecht en tuchtrecht over
een kam te scheren. Het voordeel van deze theorie is dat de betrekkingen tussen
partijen worden gepreciseerd en aan de beschuldigde garanties worden gegeven, te
weten een bevoegde rechter en een beschermende procedure. Dat zou echter ook

22 Nezard 1903, p. 48.
23 Nezard 1903, p. 48-55
24 In Nederland heeft rot 1921 ~p grond van art. 357 BW oud deze mogelijkheid

ook bestaan. Zie hierover-OA.C. Verpaalen, Zijn nadere wetgevende voorzie-
ningen op het gebied van het tuchtrecht en het tuchtprocesrecht wenselijk?
preadvies Handelingen NJV 1971, deel 1, derde stuk, p. 8-10.
H. de Bie, Eenige beschouwingen over Tuchtrecht, P. den Boer Utrecht 1904,
p.154-158.
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via het strafrecht of het administratief recht (te weten het "recours pour exces de
pouvoir" of "detournement de pouvoir") kunnen worden bereikt. De geest van het
Franse recht is dus geheel verschillend van die van de wetgeving of theorie van de
Duitse civilisten, die garanties zoeken in het civiele recht, De Fransen vinden die
garanties in het publiekrecht, zodat Nezard concludeert dat men in het publiek-
recht de verklaring van het tuchtrecht moet zoeken.

Dan rijst echter opnieuw de vraag hoe nu binnen het publiekrecht het tuchtrecht
moet worden gefundeerd. Hij bespreekt achtereenvolgens een aantal theorieen, te
weten ten die het fundament zoekt in een publiekrechtelijk contract gesloten
tussen de onderworpene aan tuchtrecht en de groep met betrekking tot de regels
waaraan ~ is onderworpen'P, een die het tuchtrecht aanmerkt als een deel van het
strafrecht ,ten die het tuchtrecht beschouwt als een mengsel van strafrecht en
civielrecht-? en tot slot de theorie van Laband waarin tuchtrecht wordt gebaseerd
op de subordinatie van de functionaris tenopzichte van de staat zoals een werkne-
mer ten opzichte van zijn werkgever analoog aan de feodale commendatio28, maar
hij verwerpt ze uiteindelijk aUemaal.

Nezard komt zo tot de conclusie-? dat tuchtrecht ee¥peciaal publiekrecht is
dat zich richt tot bepaalde personen-v, Die conclusie is ook getrokken door de
jurisprudentie, die tuchtrecht louter bindt aan de hogere beginselen van het
Franse publiekrecht zoals geformuleerd in de Declarations de droits en in de
Grondwet, waarbij men met name kan denken aan het recht te worden gehoord
althans behoorlijk opgeroepen te worden alvorens te worden berecht en de plicht
de rechten van de verdediging te respecteren.

Nezard formuleert een aantal interessante gedachten. Als evenwel tuchtrecht als
een speciaal publiekrecht wordt bestempeld, wordt miskend dat bet tuchtrecht van
de verenigingen (zoals bet royeren van een lid door een plaatselijke visvereniging
of door een politieke partij) puur privaatrechtelijk tuchtrecbt is.

H. de Bie geeft in zijn dissertatie geen definitie van tuchtrecht. WeI omschrijft
hij tucht in navolging van Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandscbe
Taal als31:

25 Nezard 1903, p. 59-75.
26 Nezard 1903, p. 84-103.
27 Nezard 1903, p. 103-105.
28 Nezard 1903, p. 106-108.
29 Nezard 1903, p. 109-112.
30 "De toute notre etude enfin ressort cette idee generale que Ie pouvoir discipli-

naire a bien moins pour but de faire regner Ie droit posi . 'un dr it beaucoup
plus etendu et plus large qui se confond presque ave a morale." zard II
1903, p. 397.

31 H. de Bie, Eenige bescbouwingen over Tuchtrecht, P. den oer Utrecht 1904,
p.1-2.
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"Leiding om iemand aan het goede te gewennen, en van het verkeerde terug te
houden, zedelijke leiding.'

Hij geeft daarnaast als tweede betekenis:

"het resultaat van die leiding, een toestand.'

In navolging van Stahl definieert hij het Recht a1s32:

"die Lebensordnung des Volkes zur Erhaltung von Gottes Weltordnung. Es ist
eine menschliche Ordnung, aber zum Dienste der gottlichen bestimmt durch
Gottes Gebote, bestimmt auf Gottes Ermachtigung.t='

Tucht is dus34:

"het evenwicht, waarin een kring moet verkeeren, wil hij aan de hem gestelde
I , roeping kunnen beantwoorden."

Tuchtmiddelen hebben tot doel dat evenwicht te handhaven+'.

Ook het begrip kring omschrijft hij nergens36. Het tuchtrecht treft allen, die tot
de kring behoren vanaf het tijdstip van intreding tot het moment van verlaterr'".
Naar behoefte gelden voor die kringen regels van doen en laten, waarbij het doel,
dat hen samenbracht een alles beheersende invloed zal hebben38.

Hij bespreekt niet de kringen, waarin onafhankelijk van enige direct op deze
betrekking hebbende staatsbemoeiing tucht wordt gehandhaafd=', Omdat de te
raadplegen feiten zich immers op zo'n uitgebreid terrein vertonen, beperkt hij
zich tot een bespreking van het Nederlandse positieve recht, zodat hij wordt ont-
slagen van het nagaan van de tuchtreglementen van al die uitgebreide Iichamen
die ter handbaving van orde en tucht in hun bedrijf maatregelen hebben geoomen,
waaraan ieder, die in dit verband treedt, onderworpen is. Bovendieo kan hij dan
voorbijgaan aan het terrein van het gewoonterecht. Vervolgens onderscheidt hij:

32 De Bie 1904,p. 8.
33 Ook de ethische beginselen zijn metaphysisch. De Bie 1904, p. 8.
34 De Bie 1904, p. 187.
35 De Bie 1904, p. 187-189.
36 'In iederen kring, waar gezag is, heerscht ook tucht eo worden voor de hand-

having hiervan middelen aangewend." De Bie 1904, p. 175.
"In een bepaalde groep van menschen heerscht tucht, d.w.z. de belangen zijn
daar in evenwicht." De Bie 1904, p. 2.
"In iederen kring van person en, die een gemeeoschappelijken arbeid verrich-
ten, eenzelfde doel beoogen, moet tucht heerschen". De Bie 1904, p. 49.

37 De Bie 1904,p. 175.
38 De Bie 1904, p. 188.
39 De Bie 1904, p. 171.
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"a. het disciplinaire recht, dat door de overheid gesteld, ook namens haar door
hare ambtenaren wordt toegepast (zoo de tuchtvoorschriften betreffende aller-
lei soort van ambtenaren, de militairen, de gestraften enz.) en b. het disciplinaire
recht, dat wordt geregeld door de overheid voor van haar afgescheiden kringen
(zoo b.v. de Wet omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen. 7
Mei 1856. Stb!. n°. 32).»40

Na een overzicht te hebben gegeven van enige theorieen omtrent het tuchtrechr''!
en het positieve tucbtrecht in Nederland te hebben besproken't- zet hij zijn eigen
theorie uiteen.43 Eerst onderzoekt hij bet karakter en object van bet tuchtrecht
en concludeert:
a. dat gezien de verscbeidenheid der kringen men niet kan zeggen dat het tucht-

recht voortvloeit uit een dienstverhouding, maar wei uit privaatrechtelijk
contract, benoeming en beediging, natuurlijke verhouding of staatsgezag;

b. dat door het tuchtrecht getroffen worden allen, die tot de kring beboren van het
ogenblik van intreden tot het tijdstip van het verla ten van de kring;

c. dat de feiten, die de toepassing van tuchtmiddelen ten gevolge kunnen hebben,
legio zijn en gekoppeld zijn aan regels van doen en laten tot bevordering van
het gemeenschappelijk doel;

d. dat ook bij de toegepaste tuchtmiddelen een zeer grote verscheidenheid bestaat.
Meestal is de tuchtiging facultatief;

e. dat met de handhaving van tucbt niet altijd een meerdere is belast;
f. dat bij het tuchtrecht in zijn eenvoudigste vorm geen sprake is van een procedure,

maar dat door overheidsbemoeienis alIerlei waarborgen zijn gesteld, zoals
opdracht aan zelfstandige personen, horen van bescbuldigde althans hem in de
gelegenheid stellen te worden gehoord, rechtsmiddelen, openbaarheid van
zitting en/of uitspraak, toelaten van een raadsman, horen van getuigen, tevoren
toezenden van de klacbt, mededeling van iedere tuchtstraf door de strafoplegger
aan zijn chef en motivering van de uitspraak;

g. dat het doel van het tuchtmiddel is de tucht in een bepaalde kring te handhaven.

Wat in de staat "die Polizei" wordt genoemd, is in een kring binnen de staat de
tucbt, en wanneer de overheid zicb met die tucht in een bepaalde kring inlaat doet
zij dit ook krachtens hare "Polizei-gewalt". Het woord politie dient dan ruim te
worden opgevat als omvattend de zorg over de meest gewichtige belangen der
maatschappij en zicb uitstrekkend tot de minste bijzonderheden. Vervolgens onder-
scheidt hij niet strafrecht en tuchtrecht maar misdrijven, politie-overtredingen en

40 De Bie 1904, p. 8-9.
41 De Bie 1904, p. 11-48.

Hij deelt de theorieen in aI naar gelang het verschil tussen tuchtrecht en straf-
recht wordt gezocbt in de rechtsgrond (Heffter, JeUinek, Laband, Nezard,
Harseim en Von Liszt), bet doel der toepassing (Binding, Mayer, Buddeus en
De Savornin Lohman) of in de kring waarbinnen het geldt (M. de Pinto, Levy,
Meves, Preger en Lehmann).

42 De Bie 1904, p. 49-170.
43 De Bie 1904, p. 171-215.
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tuchtvergrijpen. Een misdrijf is dan een feit strafbaar gesteld om zijn strijdigheid
met de ethische grondslagen der maatschappij. Een overtreding wordt gestraft
omdat zij in strijd komt met de ope?bare orde. Een tuchtvergrijp wordt afgedaan
pinnen een bepaalde kring omdat er g~ direct nadeel dreigt voor de maatschappij

c /3ls geheel. De Bie concludeert dan 00 Oli!:

"het tuchtrecht met de daaruit voortvloeiende tuchtmiddelen qualitatief gelijk
is aan het politierecht met zijne politiestraffen. Heide beoogen de bevordering
van den goeden gang van zaken in den kring, waarbinnen zij gelden.
Tezamen echter zijn zij qualitatief te onderscheiden van het eigenlijke strafrecht,
dat hoezeer ook de reehtsorde beschermende daaraan toeh niet zijn inboud en
doel ontieent, maar veeleer is de handhaving van die normen, zonder welke geen
reehtsorde zou kunnen bestaan, die door God als grondslagen der samenleving
zijn gesteld, en die hier op aarde door de Overheid bij de gratie Gods, desnoods
met het zwaard, ongesehonden bewaard of in eere hersteld moeten worden,"

De theoretische uitgangspunten van De Bie en met name het afzetten van tucht-
recht aileen tegen het strafrecht, leiden er toe dat ook zijn idecen niet onverkort
kunnen worden geaccepteerd.

B. VA. ROling gceft in zijn preadvies voor de NJV de volgende definitie van
tuchtrecht45:

"Het is het geheel van regels, die de plichten aangeven van hen, die een be-
paalde funetie uitoefenen, en die ter handhaving daarvan sancties vaststellen.
Het gaat bier dus om de bj,zondere plichten, die allen gemeen hebben, die een
zelfde functie uitoefenen,' 6

/

Deze bijzondere plichten zijn inherent aan het behoren tot een groep. Gebeel in
de geest van zijn tijd ziet hij de mens niet meer als homo economicus (begin
negentiende eeuw) of als zwakke burger die beseherming beho t, vanaf midden
negentiende eeuw), maar als groepslid, als functionaris. Ke erke voor het
recht van de functionaris is niet zijn recht, maar veeleer zii plicht.47 In elke
gemeenschap met een bepaald doel moet er een zekere 0 de en . cipline bestaan.

44 De Hie 1904, p. 214-215.
45 B.V A. Roling, Is het wenschelijk, dat verband wordt gelegd tusschen de

verschillende maatregelen naar aanleiding van een zelfde feit, te nemen door
den strafrechter en andere bij of krachtens de wet ingestelde organen? Zoo
ja, op welke wijze ware dit verband te regelen? preadvies Handelingen NJV
1936, deel1, eerste stuk, p. 36.

46 Oftewel "het recht dat dient om de goede orde te handhaven in een bepaalden
kring tot het bereiken van een bepaald doel", Roling 1936, p. 7.
"Het disciplinaire recht regelt de bijzondere plichten van den mensch als
groepslid". Roling 1936, p. 28. .

47 Roling 1936, p. 18-22.
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Zonder deze zou het doel niet bereikt kunnen worden. De tuchtregels betreffen
dan dat, wat het bereiken van het doel zou belemmer6n48. Hij onderscheidt:

" "plus-kringen", zooals die van de beambten, advocaten, medici, etc., die als
zoodanig naast de rechten die zij verleenen, plichten meebrengen. De formule,
waarmee deze plichten tot rechtsplichten worden verheven, is daarbij dan van
Minder beteekenis. (..) Waar het op aankomt, is 001 bepaalde [uncties in het h

II I <--v
rnaatschappelijk: leven bijzondere plichten mel zich brengen"

en

" "minus-kringen", zooals die van de gevangenen, waar voor de goede orde in
den kring de overheid nit de volheid van haar jezag regels voorschrijft, waarnaar
men zich te gedragen heeft.,,49 / b o/, _ /' - ~ ,

Er is dus verschil in omvang en aard van die kringen. Beide kringen hebben
gemeen dat wat bereikt moet worden slechts bereikt kan worden bij bepaald
gedrag. Daarom brengt het behoren tot de groep plichten mee, die door het
groepsbelang worden bepaald. Bovendien neemt de plicht toe met het gewicht van
het groepsbelang. Overigens hanteert hij een zeer ruime definitie van het begrip
groep: het fundament van de groepsvorming kan het beroep zijn (bijvoorbeeld der
medici) of het zich gezamenlijk bevinden in eenzelfde situatie (bijvoorbee!d
opvarenden van een schip, steuntrekkers, gevangenen of belastingbctalersj.Y

In navolging van Hellmuth Mayer ziet Roling tuchtrecht en strafrecht als \wee
elkaar snijdende cirkels, waarbij niet de feitelijke gedraging maar de rechtsschen-
nis van betekenis is. Soms is name!ijk louter de orde in de groep verstoord, zodat
aileen tuchtrechtelijk wordt gereageerd. Soms is louter de orde in de staatsge-
meenschap verstoord, zodat alleen strafrechtelijk wordt gereageerd. Soms vallen
beide situaties (deels) sam en zodat zowel strafrechtelijk als tuchtrechtelijk wordt
gcrcagcerd.P!

Roling legt mijns inziens te sterk de nadruk op het begrip groep, waarvan hij
tevens een wei erg ruime definitie geeft: bindend element is behalve het beroep
ook het zich gezamenlijk bevinden in eenzelfde situatie. Op deze wijze is er ook
tuchtrecht voor belastingbetalers mogelijk, wat mij veel te ver gaat. Bovendien
zet hij tuchtrecht alleen af tegen het strafrecht.

48 Roling 1936, p. 32. J-r
"Welke grond ook mag aangegeven worden voor de groepsvorming zelve, Un tI I

\" ding staat vast: het (beperkte) doe! van de groep moet om wille van het alge-
meen welzr n bereikt worden. En d.arom bezit de groep als van nature een ----v-,:;-
recht over haar leden om datgene af te dwingen, wat tot bereiken van dat doe!
noodzakelijk is. Dat recht komt tot uiting in de groepstucht." Roling 1936, p. 6.

49 Roling 1936, p. 32-33.
50 Roling 1936, p. 6.
51 Roling 1936, p. 43-44.
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ViI zijn reactie op de preadviezen voor de NN van 193652 blijkt dat I.M. van
Bemmelen het niet eens is mel de visie van Roling, dat tuchtrecht in de eerste
plaats groepsrecht is. Volgens Van Bemmelen zijn er drie bronnen waaruit het
tuchtrecht voortspruit, te weten afhankelijk van de uitzonderingspositie die
bepaalde personen innemen meer liefde (in het gezin), meer vertrouwen (notaris,
medicus) of meer nood (schepen, oorlog, militaire macht, gevangenissen). Dit
heeft als zodanig niet met groepsrecht te maken, behalve dan dat er enkele groepen
zijn, die collectief meer vertrouwen of meer liefde genieten of coUectief in groter
nood verkeren.

De drie bronnen van Van Bemmelen, liefde, vertrouwen of nood, zijn ongeveer 50
jaar nadien niet meer toereikend als indelingscriterium, omdat er veel hoogstand-
jcs verricht moeten worden om allerlei vormen van tuchtrecht en met name die
vormen die destijds nog niet bestonden of pas in de kinderschoenen stonden in een
van de drie categorieen te laten vallen. Wat immers te doen met het academisch
tuchtrecht; tuchtrecht in het bedrijfsleven zoals het arbeidsreglement (art. 1637j
BW) of het landbouwtuchtrecbt; tuchtrecht voor de makelaar, apotheker, tandarts
of bel KNVB-tuchtrecht?

In zijn bespreking van de preadviezen van de NJV van 1936 in het Nm geeft hij
een iets andere indeling53, te weten 1. het tuchtrecht in de op natuurlijke verhou-
ding en liefde opgebouwde gemeenschap, (het gezin); 2. het tuchtrecht in de op
gezamenlijke doelsteUing opgebouwde gemeenschap, (school, gesticht, werkplaats,
kerkgenootschap, vereniging); 3. het tuchtrecht voor bepaalde groepen van perso-
nen, aan welke de staat de behartiging van bepaalde zeer gewichtige levensbelangen
heeft toevertrouwd (militairen, advocaten, ambtenaren, medici, apothekers, notaris-
sen); 4. het tuchtrecht in oorlogs- ell crisistijd ontstaan uit behoefte aan bescher-
ming van tal van rechtsbelangen, die in normaler perioden die steun van hel straf-
recht niet behoeven. Omdat het strafrecht dan niet snel kan worden uitgebreid,
ontstaat er een tijdelijk recht, dat dan tuchtrecht wordt genoemd.

Ook deze indeling past niet naadloos op de thans bestaande vormen van tucht-
recht. Mel name het derde criterium "toevertrouwen van bepaalde zeer gewichtige
levensbelangen" zal erg ver dienen te worden opgerekt teneinde bijvoorbeeld het
economisch tuchtrecht te kunnen omvatten.

Volgens I.CM. Ongerillf!4 regelt tuchtrecht:

"hoe in een gemeenschap met een eigen doel (verschillend van dat van den
Staat), doch werkzaam in het algemeen belang, de leden kunnen worden,

52 J.M. van Bemmelen, Handelingen NJV 1936, deel2, p. 207-209.
53 J .M. van Bemmelen, Strafrecht en Tuchtrecht, De strafrechtelijke praead-

viezen voor de Nederl, Juristenvereeniging, Nm 1936, p. 516.
54 J.C.M. angering, Het tuchtrecht in het bedrijfsleven, N.V. Dekker & Van de

Vegt Vtrecht-Nijmegen 1946, (diss.), p. 51.
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gedwongen hun taak naar behooren te vervullen.',55
"Het begrip tucht, scholing is slechts op zijn plaats, wanneer aan den kring,
waarin de tucht bestaat, een zeker doel wordt gesteld, welk doe! zonder tucht
niet kan worden verwezenlijkt, m.a.w. wanneer de kring een gemeenschap is.,56

Er zijn twee voorwaarden voor het bestaan van tucht. Ten eerste dat de Ieden van
de gemeenschap de verplichting hebben de hun gestelde taak naar behoren te
vervullen. Dit sluit eClilerhet begrip gemeenschap reeds in. Ten tweede moet het
gezag in die gemeenschap de dwangmiddelen hebben om hen, die zijn afgeweken
van de "scholing),,'?'1 het gestelde doel weer in het gareel te hrengen. Er is eerst
sprake van tuch&echt wanneer er een gezag in die gemeenschap is, waarvan de :x y
bevoegdheid o~wingen door de staat is erkend of waaraan deze hevoegdheid
door de staat is toegekeud.f?

Op grond van het criterium het belang gezien in de verhouding der rechtssub-
jecten omschrijft hij publiekrecht als:

"het terrein, waar de subjecten ten opzichte van elkaar in ondergeschiktheidsver-
houding staan, juist met het oog op het algemeen belang"

en privaatrecht als:

"het terrein van het particuliere belang, met betrekking waartoe de subjecten
zich ten opzichte van elkaar doorgaans in een verhouding van wederkeerige
gelijkheid bevinden; soms echter bestaat ook hier een ondergeschiktheidsver-
houding, maar deze is er juist ten behoeve van de individueele rechtspersoonJijk-
heid,.5if

Daarna concludeert hij dat aIs hij dat criterium toe past op tuchtrecht, bepaaId
tuchtrecht onder het publiekrecht en ander tuchtrecht onder het privaatrecht
valt. Hij onderwerpt aIleen het tuchtrecht dat tot het publiekrecht behoort aan

55 Een gemeenschap wordt gedefmieerd aIs: "ecn kring van personen met een
doel", Ongering 1946, p. 13. Op p. 21 citeert hij met instemming De Pinto
1876, p. 13, die, zoaIs hiervoor is uiteengezet, aanknoopt bij het begrip
hoedanigheid.

56 Ongering 1946, p. 13.
57 Ongering 1946, p. 14. Zie voor min of meer gelijkluidende omschrijvingen

ook Ongering 1946, p. 15, p. 22, p. 36, p. 39, p. 40, p. 43 en p. 133.
58 Ongering 1946, p. 16-17.
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59 "Tuchtrecht in het algemeen immers regelt, hoe in een gemeenschap de leden
kunnen worden gedwongen hun taak naar behooren te vervullen. Bevoegdheid
tot dwang veronderste!t sub-ordinatie, Welnu, soms is er bij het tuchtrecht
sprake van die sub-ordinatie in verband met het algemeen welzijn, welke het
kenmerk is van het publiekrecht. Dit is daar het geval, waar het doe! der
gemeenschap is gelegen in de vervulling van een bepaalde taak voor het
algemeen welzijn; de ambtenaren hebben tot taak het landsbestuur, de
advocaten den rechtsbijstand, de notarissen het verlijden van authentieke
akten, de medici de volksgezondheid, de kapiteins de veiligheid ter zee, de
militairen de landsverdediging, de boeren de voorziening van landbouwproduc-
ten, de gevangenen in de gevangenis het ondergaan van straf: het tuchtrecht
waaraan genoemde personen worden onderworpen is dus van publiekrechtelij-
ken aard (oo). Anderzijds vindt men ook tuchtrecht in gemeenschappen, waar
de subordinatie hetzij vrijwillig, hetzij door de onvolledige rechtspersoonlijkheid
der individuen bestaat met het oog op het particuliere belang. In particuliere
vereenigingen en in het gezin is dus het tuchtrecht van privaatrechtelijken
aard." Ongering 1946,p. 16-17.

60 angering 1946, p. 51.
61 angering 1946, p. 17·20.

een nader onderzoek-?
angering ziet als wezensbestanddelen van het tuchtrecht:

1. een gemeenschap;
2. een eigen doel, verschillend van het particulier belang en van het algemeen

belang in zijn geheel;
3. een verhouding van subordinatie.

Uit het wezen van het tuchtrecht vloeien de volgende tuchtrechtelijke symptomen
voort:
1. autonomie, dat wi! zeggen gebondenheid aan door het eigen gezag der gemeen-

schap gestelde regels;
2. een zelfstandige actie (onafhankelijk van een privaatrechtelijke of strafrechte-

lijke actie);
3. een eigen rcchter;
4. een eigen controle-apparaat;
5. eigen sancties.60

Hoewel tuchtrecht met het strafrecht gemeen heeft dat de subjecten er in een
verhouding van sub-ordinatie, met het oog op het algemeen welzijn staan en beide
in de behoefte van het gezag voorzien om vergrijpen tegen de orde te straffen,
meent Ongering toch gezien de zelfstandigheid van de tuchtrechtelijke aansprake-
lijkheid en de verschillen ten aanzien van de onderworpen personen, de strafbare
feiten, de straffen, de procedure en de rechter te moeten concluderen dat het
tuchtrecht in wezen van het strafrecht verschilt.61

angering wijst er op dat de autonomie van het tuchtrecht door de in de Grondwet
aangegeven grondrechten wordt begrensd. Er zijn een aantal grondrechten, waarop
de Grondwet beperking door het tuchtrecht toelaat, wanneer namelijk de Grondwet
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voor de wet en deze weer voor bet tucbtrecbt de mogelijkheid opent de uitoefening
dezer grondrecbten te beperken. Ais voorbeeld geeft bij de vrijheid van vereuiging
en vergadering (art. 9 oud), de persoonlijke vrijheid (art. 164 oud), de vrijheid van
woning (art. 165 oud), van correspondentie (art. 166 oud) en van eigendom (art.
158 oud, 159 oud en 167 oud). Dat houdt in dat, indien de wet daartoe geen moge-
lijkheid biedt, tegen een ambtenaar die lid is van een door de minister-president
verboden verklaarde vereuiging geen disciplinaire maatregelen kunnen worden ge-
nomen. Vrijheidsstraffen als tucbtrnaatregelen moeten in een wet worden opgeno-
men. Niemand kan gedwongen worden voor de tucbtrecbter te verscbijnen indien
niet de wet deze mogelijkheid opent. Ook het betreden van een woning in het kader
van een tucbtrecbtelijk onderzoek, en het opleggen van een tucbtrechtelijke boete
welke niet door compensatie kan worden geind c.q. de parate executie van een
boete zullen wettelijk geregeld moeten worden.

"Tenslotte is er een aantal grondrecbten waarop de Grondwet in bet geheel geen
inbreuk toelaat, zoodat ook de wet bier voor het tucbtrecbt geen uitzondering
vermag te maken. Het zijn de godsdienstvrijheid (artt. 174 e.v. [oud]), de
onderwijsvrijheid (artt. 200 e.v. [oud]), bet recbt van petitie (art. 8 [oud])
en de drukpersvrijheid (art. 7 [oud]).,,62

angering formuleert een aantal interessante gedacbten. Hij zet tuchtrecht af
tegen het privaatrecht en het publiekrecht, dat wi! zeggen bet strafrecbt. Het
admiuistratief recbt was toen immers nog niet tot volle wasdom gekomen. Het
meest in het oog springt, dat bij tuchtrecht gebonden acht aan de grondrechten
geformuleerd in de Grondwet. Na 1946 zijn ook nog in vele verdragen groadrech-
ten geformuleerd. In hoofdstuk 2 zal uiteengezet worden hoe de situatie is onder
de Grondwet van 1983.

I.F. Taat definieert tuchtrecbt in zijn dissertatie Beschouwingen over tucbtrecbt
also

" "groepsrccht", bet is een recbt tot straffen, dat wordt uitgeoefend in een
bijzondere groep in tegenstelling met het in de Staat uitgeoefende strafrecbt.,,63

Hij omschrijft het begrip groep enger dan Roling. Dus niet also

"een aantal personen, die een toevallige eigenscbap gemeen hebben",

maar also

"een gesloten geheel, een aantal mensen, verenigd door een gemeenscbappelijke
doelstelling" .

62 angering 1946, p. 24-25.
63 J.F. Taat, Beschouwingen over tuchtrecbt, Drukkerij Taat & Van der Neut

Boskoop 1948, (diss.), p. 2.
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Hoewel men de Staat ook een groep kan noemen, gebruikt hij het woord meestal
enger in de zin van "bijzondere groep'. Hier is de overeenkomst tussen strafrecht
en tuchtrecht:

"overal, waar een "groep" tot enige ontwikkeling komt, beschermt zij zich door
met straffen te reageren tegen handelingen in strijd met de doelstelling van de
"groep" ".64

Van het strafrecht wordt het tuchtrecht vervolgens onderscheiden met behuIp van
de doelstelling van de groep: de staat is behartiger van het algemeen belang, wat
vele en velerlei belangen omvat. De groep heeft een eng begrensde speciale doel-
stelling, te weten een bepaald belang of een bepaald soort van belangen65. Die
verschillende doelsteUing leidt tot een andere inschakeling van het individu: in
de staat is in het algemeen slechts het niet belemmeren van de doelstelling aI
voldoende; in de bijzondere groep wordt van het groepslid een voortdurende
inspanning om de doelstelling te verwezenlijken geeist66. Aldus komt hij tot de
volgende definitie van tuchtrecht67:

"het geheel van regelen, krachtens welke aan de niet-naleving van de bijzondere
plichten van de leden van een bepaalde groep voor de leden van die groep als
zodanig straffen worden verbonden en waarbij aangegeven wordt waarin deze
straffen bestaan".68

Tenslotte geeft hij de volgende indeling van het tuchtrecht69:
1. Het hierarchieke tuchtrecht, te weten het militaire tuchtrecht, het tuchtrecht

van paramilitaire organisaties zoals arbeidsdienst en politie, het tuchtrecht op
koopvaardijschepen en het ambtenarentuchtrecht. Kenmerk van dit tuchtrecht
is dat de taak van de groep een snelle en strenge handhaving van de tucht eist,
zodat steeds een hierarchisch meerdere van de delinquent tuchtrechter is.

2. Het tuchtrecht van de vertrouwensambten of -beroepen, te weten het tuchtrecht
van de rechterlijke macht; advocaten; notarissen; medici; gezagvoerders,
stuurlieden en machinisten volgens de Scheepvaartwet; gezagvoerders en leden
der bemanning van luchtvaartuigen volgens de Luchtvaartrampenwet. Kenmerk

64 Taat 1948, p. 3.
65 Taat 1948, p. 3-4.
66 Taat 1948, p. 4-5.
67 Taat 1948, p. 7.
68 Er zijn dus twee soorten "strafrecht" in de zin van "het geheel van regelen,

aangevende aan welke gedragingen van een lid van een gemeenschap door die
gemeenschap straf verbonden wordt en waaruit deze straf bestaat", namelijk
het "groepsstrafrecht (tuchtrecht of disciplinair recht) en het "staats"-
strafrecht zijnde "het geheel van regelen, aangevende aan welke gedragingen
van de Staatsburgers of degenen die zich op het grondgebied van de Staat
bevinden, door de Staat of zijn administratieve onderdelen straf verbonden
wordt en waarin deze straf bestaat.' Taat 1948, p. 7.

69 Taat 1948, p. 18-20.
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van deze groepen is dat er een bijzonder vertrouwen in de groep en zijn leden
vereist is voor een goede taakvolvoering.

3. Het tuchtrecht in het hedrijfsleven, te weten industrie, ambacht, handel, land-
bouw en visserij.

4. Het opvoedingstuchtrecht, te weten in het gezin, onderwijsinrichtingen en
universiteiten en hogescholen. Deze groepen hebben voomamelijk de opvoeding
van hun leden ten doe!.

5. Het kerkelijke tuchtrecht, te weten gesplitst volgens de verschillende confessies.
Hij behandclt aileen het Rooms-Katholiek en bet Gereformeerd kerkelijk tucht-
rccht.

Ook Taat zet het tucbtrecbt met name af tegen bet strafrecht, Met betrekking tot
zijn indeling geldt deels hetzelfde bezwaar als bierboven uiteengezet is ten aanzien
van de indeling door Van Bemmelen: waarbij dient bijvoorbeeld het tuchtrecbt
van de plaatselijke visvereniging of van de KNVB te worden ingedeeld?

A. W. Kamminga definieert in zijn preadvies 70 in navolging van J.C.M. Ongering71
tuchtrecht als

"het recht, dat regelt boe in [een] gemeenscbap met een eigen doel (verschillend
van dat van de staat) de leden kunnen worden gedwongen bun taak behoorlijk te
vervullen" .

In het Nederlandse recbt is dit tuchtrecht deels civielrechtelijk geconstrueerd
(met name in bet bedrijfsleven door middel van arbeidsreglementen en CAO's),
deels in bet strafrecht opgenomen (Arbeidswet 1919: orde in bet bedrijf scheppen)
en deels sui generis geregeld (notarissen, advocaten, medici).

Kamminga wijst er terecbt op dat ook een civielrechtelijke of strafrechtelijke
constructie in wezen tuchtrecbt kan zijn. Als voorbeeld voor zo'n civielrecbtelijke
constructie kan gedacbt worden aan de artikelen 1637jt 1637u BW, op grond waar-
van een werkgever een reglement kan vaststellen dat verbindend is als de werk-
nemer zicb er schriftelijk mee heeft verenigd (en tevens aan bepaalde andere in bet
artikel genoemde vereisten is voldaan) en op grond waarvan zelfs een boete op
overtreding van de voorschriften van bet reglement kan worden gesteld. Een ander
voorbeeld is art. 1639p BW betreffende het doen eindigen van een dienstbetrekking
op grond van dringende redenen.P Zo zou het ook mogelijk zijn dat bijvoorbeeld
een regeling in het militair strafrecht in wezen tuchtrecht is.

Het begrip "gemeenscbap met een eigen doel" beeft echter wei een erg grote
reikwijdte gezien zijn voorbeelden van tuchtrecbtelijke verhoudingen in een
strafrechtelijk jasje. Wie denkt/dacht er immers bij de Arbeidswet 1919, de Wet

70 A.W. Kamminga, Tuchtrecht, preadvies Calvinistiscbe Juristen Vereniging,
Drukkerij Libertas N.V. Utrecbt 1949, p. 3.

71 Hierboven reeds besproken.
72 Zie ook De Bie 1904, p. 166-170;Ongering 1946, p. 54-61; Taat 1948, p.

207-208; Verpaalen 1971, p. 13-16.
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op de uitverkopen en opruimingen 1935, de Winkelsluitingswet 1930, de Vesti-
gingswet Kleinbedrijf 1937 en de Bedrijfsvergunningenwet 1938 aan tuchtrecht?

HJ.M. Gerlings neemt in zijn dissertatie als uitgangspunt het begrip tucht, dat hij
definieert als:

"een toestand van behoren, die zonodig afgedwongen wordt".73

Vervolgens onderscheidt hij dan:
- tuchtrecht:

"de norm en die in acht genomen behoren te worden ter bewaring van tucht"

(plus desgewenst tevens "de bepalingen hetreffende de maatregelen, die genomen
kunnen worden ter bevordering van tucht:f4
- tuchtigingsrecht:

"het recht tot het nemen van maatregelen tot het herstellen van inbreuken op de
tucht, althans tot bestraffmg van of het nemen van maatregelen tegen degenen
die op de tucht inbreuk hebben gemaakt."75

Er treedt een "meerdere" op tegenover iemand die aan hem in zekere zin onder-
geschikt is76 Het is met andere woorden uitoefening van tucbtrecht?".
- tuchtrechtspleging:

"tevens (..) de regeling van de procedure, die gevolgd moet worden alvorens
een maatregel van tuchtrecht mag worden opgelegd of indien beroep van een
dergelijke maatregel kan worden gedaan op een andere instantie."78

- tuchtrechtspraak: in die gevallen waarin het tussen partijen bestaande geschil
in een procedure aan de rechter79 wordt voorgelegd waama hij beoordeelt en
beslist.
- tuchtrechtelijke afdoening: indien de maatregel van tuchtrechtelijke aard wordt
ondergaan zonder dat de rechter daarin is gemoeid.80

73 HJ.M. Gerlings, Procespartijen en rechter, Kluwer Deventer-Antwerpen 1%3,
(diss.), p. 50.

74 Gerlings 1%3, p. 113. Met andere woorden de normen waaraan zij die onder
de een of andere tucht staan zich hebben te houden. Gerlings 1%3, p. 59.

75 Gerlings 1%3, p. 113.
76 Gerlings 1%3, p. 51-52.
77 Gerlings 1%3, p. 54.
78 Gerlings 1%3, p. 113-114.
79 Dat wil zeggen een onpartijdige buiten de hierarchic geplaatst persoon of

college. Gerlings 1%3, p. 64.
80 Gerlings 1%3, p. 59.
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Ook met betrekking tot de idceen van Gerlings kunnen bezwaren worden aange-
voerd. Ten eerste wees terecht Van Agt er al opBI, dat de omschrijving van tucht
als "een toestand van behoren, die zonodig afgedwongen wordt" in wezen voor het
gehele recht geldt. Ten tweede is de afgrenzing ten opzichte van het strafrecht
niet geheel duidelijk. Het tuchtigingsrecht aan de gezagsdrager toekomend tot
handhaving van zijn gezag wordt onderscheiden van de strafrechtspleging op grond
van de omstandigheid dat hij het laatstgenoemde in zekere zin wei sprake is van
een hierarchische verhouding maar de overheid niet mag beslissen in eigen zaak.
Daartoe wordt immers een onpartijdige rechter ingeschakeld. Hoe moet nu
echter, als dat het enige verschil zou zijn, de tuchtrechtspraak geplaatst worden
waarbij immers ook het tussen partijen bestaande geschil in een procedure aan de
rechter wordt voorgelegd waarna hij beoordeelt en beslist?B2 Anderzijds is het
aantrekkelijke van zijn ideeen gelegen in beanlwoording van de vraag wanneer er
nu sprake is van tuchtrechtspraak. De meeste auteurs schenken aan dit probleem
geen aandacht.

AA.M. van Agt had van het bestuur van de Nederlandse Juristenvereniging de
opdracht gekregen voor de jaarvergadering van 1971 de vraag te beantwoorden of
nadere wetgevende voorzieningen op het gebied van het tuchtrecht en het tucht-
procesrecht wenselijk zijn. Hij begon zijn beantwoording met de verzuchtin!f!:

"Met de opdracht de bovenstaande vraag te beantwoorden heeft het bestuur de
preadviseurs een jungle ingestuurd. Het gebied van het tuchtrecht is een
moeilijk toegankelijk terrein waarin weliswaar reeds veel ontdekkingsreizen
zijn ondernomen, maar dat nog niet helemaal in hart is gebracht.'

Voor het begrip "recht" zoekt Van Agt aansluiting bij Langemeijer, die als kenmer-
ken van recht noemt dat de regel althans in de eerste plaats gericht is op het
uitwendig gedrag van de mens, naar inhoud heteronoom is, strekt ten behoeve van
andere belangen dan die van ieder afzonderlijk voor wie zij geldt en kan worden
gehandhaafd door (liefst georganiseerde) dwang'l4. Tuchtrecht heeft dan betrekking

"op gedragsregels, op regels omtrent de wijze waarop mensen zich in maatschap-
pelijk verband behoren te gedragen".

81 Van Agt 1971, p. 63.
82 Gerlings 1963, p. 52 en p. 59.
83 AA.M. van Agt, Zijn nadere wetgevende voorzieningen op het gebied van bet

tuchtrecht en het tuchtprocesrecht wenselijk? preadvies Handelingen NJV
1971, deel 1, tweede stuk, p. 5.

84 G.E. Langemeijer, InIeiding tot de studie van de Wijsbegeerte des Rechts.
Van Agt 1971, p. 6.
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Tot bet recbt beboren dus die gedragsregels

"waarvan de niet-naleving kan leiden tot bet opleggen van een negatieve sanctie
door enig namens het betrokken maatscbappelijk verband optredend gezag.,,85

Van Agt wil niet aile tuchtrecbt typeren als groepsrecbt. Met Mulder wi! hij
namelijk aileen van een bijzondere groep spreken wanneer:

"er voor de betrokkenen een doelstelling is welke zozeer als gemeenscbappelijk
wordt beleefd, dat daarmee onverenigbare gedragingen voor hen de betekenis
bebben van een aantasting van bun standseer. Er moet dus een emotionele
verbondenbeid zijn, een psycbologiscbe solidaritei!.,,86

Hij concludeert uiteindelijk na een bespreking van bestaand en wenselijk tucht-
rechtB?:

"Het tuchtrecht is ten onrechte een wees genoemd die tevergeefs naar zijn
ouders zoekt, Het tucbtrecht bestaat niet. Het gebrnik van de generieke
benaming "tuchtrecbt" voor de bonte verscbeidenbeid van regelingen die in het
preadvies vermeld zijn, dient te vuur en te zwaard te worden bestreden. Het
heeft aI te veel verwarring van geesten gebracht".

Tot slot stuit Van Agt op bet probleem de verhouding van tuchtrecbt tot bet
strafrecht te bepalen. Evenals A. BockwinkelBB meent Van Agt dat de aandniding
van tucbtrecbt als groepsrecbt niet als onderscbeidend kenmerk kan worden
bescbouwd. Behalve dus de werkingssfeer dienen ook de doeleinden te worden
vergeleken. Van A~ baalt Hazewinkel-Suringa aan, die aan tucbtrecbt drie
functies toeschrijft ,te weten ten eerste de correctieve functie. Daarin komen
tucbtrecht en strafrecht ecbter overeen.

Ten tweede is er de purgatoire functie, dat wi! zeggen de verwijdering uit ambt
of beroep op grond van ongeschiktbeid of onwaardigbeid. Hier omvat tucbtrecbt
ecbter in tegenstelling tot bet strafrecbt geen straffen maar louter maatregelen
voor bet treffen waarvan geen schuld bij de betrokkene vereist is.

Ten derde is er een plaatsvervangende functie, dat wi! zeggen dat een strafbaar
feit van licbte aard wordt afgedaan met een uiet-strafrecbtelijke repressie. Tevens
dient dan ecbter gezocht te worden naar een materieel criterium om te bepalen
welke regelingen in wezen tot bet strafrecbt beboren, aangezien dan de funda-
mentele beginselen van het straf(proces)recht behoren te worden geeerbiedigd'",

85 Van Agt 1971, p. 6-8 (beide citaten).
86 A. Mulder, De handhaving der sociaal-economische wetgeving, 1950, p. 27.

VanAgt 1971, p. 18-19.
87 Van Agt 1971, p. 63.
88 Strafrecbt en tucbtrecht, NJB 1947, p. 509-518.
89 Handelingen NJV 1936, deel II, p. 160-168.
90 Van Agt 1971, p. 9, p. 60-63 en p. 64.
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"zich ten doel stelt de normen in eigen kring te handhaven"%. / ~

Van Agt heeft weliswaar gelijk als hij zegt dat er een bonte verscheidenheid van
regeling bestaat, maar kan dat bijvoorbeeld niet ook gezegd worden van het
privaatrecht, waartoe ook zeer uiteenlopende zaken gerekend worden? Tevens is
de varieteit toe te schrijven aan het ontbreken van een visie op tuchtrecht bij de
regelgevers.

OA.C. Verpaalen wijst er in een historisch onderbouwd betoog voor de NJy91 op,
dat men verschillende regelcomplexen tot het tuchtrecht rekent hoewel ze eigenlijk
niets met elkaar gemeen hebben92. Ten eerste het tuchtigingsrecht dat slechts
concretiseert

"op welke wijze bepaalde gezagsdragers de bevoegdheid der overheid "orde en
tucht" te handhaven mogen bezigen,,93

en dus wordt toegepast

"op degenen die aan de uitoefening van gezag zijn onderworpen, de gevangene,
de minderjarige, de schepeling'P",

Ten tweede het tuchtrecht dat wordt

"toegepast op personen, die zelfstandig hun functie uitoefenen en eigen verant-
woordelijkheid hebben"

bijvoorbeeld de advocaten en artsen95 en dat

91 OA.C. Verpaalen, Zijn nadere wetgevende voorzieningen op het gebied van
het tuchtrecbt en bet tucbtprocesrecht wenselijk? preadvies Handelingen NJV
1971, deel 1, derde stuk.

92 Vergelijk Handelingen NJV 1971, deel2, p. 104-lOB.
93 Verpaalen 1971, p. B. Oftewel "het handhaven van orde en tucht in een

bepaalde groep". Verpaalen 1971, p. 51. Onder groep verstaat hij "een deel
van een gebeel"; op grond van bepaalde gedragsnormen voelen ze zich een
groep, is er met andere woorden een gevoel van saamhorigheid. Verpaalen
1971, p. 52.

94 Verpaalen 1971, p. 67.
95 Verpaalen 1971, p. 67.
% Verpaalen 1971, p. 51.

"Het tuchtigingsrecht heeft geen materiele inhoud, is niet meer dan het toe-
kennen van de bevoegdbeid om te straffen en regeling van de op te leggen
straffen, een vorm van penologie. Het andere tuchtrecht is niet formeel
gericht. Primair staan de gedragsnormen, de oplegging van straf is slechts
een der middelen, welke worden toegepast om die normen ingang te doen
vinden en ze te handhaven." Verpaalen 1971, p. 25.
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"niet om het handhaven van een niet bestaande eer van een niet bestaande stand
van accountants-administratieconsulenten, (..), maar om het via sancties waar-
borgen dat degenen, die het beroep uitoefenen, zich zullen gedragen zoals het
publiek mag verwachten (..),,102

De wettelijke beoordelingsnonn komt in deze categorie veela! overeen met de
vraag of betrokkene heeft gehandeld in strijd met de eer van zijn stan\l97.

Er is echter nog een derde vorm van tuchtrecht; nettechl1isch tuchtrecht, waarbij
beoordee!d wordt of de betrokken beroepsbeoefenaar beeft gebandeld in strijd
met hetgeen de maatschappij van bern in zijn functie mocht verwacbten. Deze vorm
van tuchtrecht is a! te vinden in art. 25 van de Wet op de tucht der koopvaardijsche-
pen van 1856, in 1909vervangen door art. 48, eerste lid, Scbepenwet dat op haar
beurt mode! stond voor de Lucbtvaartrampenwet. WeI is in de loop der tijden de
kring van personen uitgebreid van de schipper tot degenen die samen in teamver-
band de leiding bebben over schip of vliegtuig98.
Verpaa!en betoogt nu in zijn preadvies dat bet bij de tweede vorm van tucbtrecbt

in feite thans ook niet meer draait om de eer van de stand, maar om de vraag of
iemand gehandeld heeft zoals van hem in zijn functie mocht worden verwacht. Het
allereerste tuchtrecht voor de vrije beroepen danken wij aan Napoleons decreet van
14 december 1810, waarbij hij een wettelijke regeling van de organisatie van de
balie en het tuchtrecbt voor de advocatuur in Frankrijk gaf teneinde er enig toezicht
op te kunnen houden. Het decreet werd al snel ook in Nederland van kracht. Op
1 oktober 1838 wordt het vervangen door het door de HR ontworpen Reglement ill
waarbij de zinsnede "de l'honneur de I'Ordre des avocats", waarmee bedoeld was het
uitwendig aanzien van de plaatselijke organisatie van de balie, wordt vertaald met
"de eer van den stand". Standen kenden we toen ecbter niet in de maatschappij, wei
beroepen. In 1920 wordt het Reglement aldus aangevuld, dat verzetgrond tegen
inschrijving als advocaat zal zijn ~egronde vrees dat de inschrijving de eer van de
stand der advocaten za1 schaden . Sedertdien werd het begrip in allerlei wettelijke
regelingen overgenomen bi~oorbeeld in bet tuchtrecht voor makelaars in bet
Wetboek van Koophandel! en in de Medische Tuchtwet waarbij de wetgever zelf
toegeeft dat het begrip eer van de stand voor tandarts en vroedvrouw in minder
sterke mate geldt dan voor de arts. Omdat de maatschappij echter ook belang heeft
bij een goede uitoefening van het met de artsen nauw verwante beroep van tandarts
en vroedvrouw wordt voor hen echter toch tuchtrecht ingevoerdl'". Op gelijke wijze
gaat het dus ook

Zijn betoog is relevant voor de vraag wanneer er volgens hem reden is tuchtrecht-
spraak in te stellen, te weten in geval van positieve beantwoording van de volgende
vragen:

97 Verpaalen 1971, p. 32-35 en p. 44-45.
98 Verpaalen 1971, p. 64-66 en Handelingen NJV 1971, dee! 2, p. 106.
99 Verpaalen 1971, p. 26-33.
100 Verpaalen 1971, p. 66, noot 1.
101 Verpaalen 1971, p. 45-47.
102 Verpaalen 1971, p. 62.
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,

1. heeft men te doen met een heroep met een duidelijke identiteit en 2. met een
eigen verantwoordelijkheid?
3. kunnen de fouten die bij de uitoefening van het beroep worden hegaan ernstige) , ' ,
gevolgen voor het publiek hebben?
4. gaat het om fouten welke sleehts door insiders op hun juiste waarde kunnen d
worden geschat? 103

In geval van negatieve beantwoording van zo'n deelvraag kan er wellieht in plaats
van een tuehtrechtelijke sanetie een strafreehtelijke of administratieve worden
toegepast. Het zijn immers alle drie

"takken van dezelfde stam, namelijk eomplexen van reehtsregels waarvan de
nakoming door leed toebrengende saneties wordt gewaarborgd".

Welke sanctie er in een concreet gevaJ gekozen wordt, is een kwestie van
juridisehe effieiency104.

Het begrip eer van de stand, dat in Verpaalens betoog eentraal staat, is verwijderd
uit een aantal regelingen. Het is thans nog opgenomen in een aantal regelingen.
Wat hetreft de tuchtnorm zijn dat de artikelen 33, eerste lid, van de Wet op de
Registeraeeountants, art. 30, eerste lid, Wet op de Aeeountants-administratieeon-
sulenten, en in art. 65a, eerste en derde lid, j" art. 63b Wetboek van Koophandel
(het makelaarstuehtreeht). Bovendien belast art. 16, eerste lid, Oetrooigemaehtig-
den-reglement het tuehteoUege in eerste aanleg, de Raad van Toezieht, met de
zorg voor de eer van de stand der oetrooigemachtigden.

Ook wordt wei de term aanzien van de stand gebruikt. Deze is te vinden in art.
5, eerste lid, sub b, Wet Assurantiebemiddeling.

H. de Doe/der neemt als uitgangspunt de mening105 dat het tuehtreeht een eigen
terrein heeft in het grotere geheel van het reeht. Vervolgens vergelijkt hij met
behulp van een negental vaak in de literatuur genoemde geziehtspunten het tucht-
reeht met het privaatreeht, het administratief reeht en het strafreeht, omdat
dat de in het oog springende gebieden van het recht zijn waarin, evenals in het
tuehtreeht, de mogelijkheid bestaat sanetionerend op te treden 106.Hij trekt de
volgende conclusies:

1. Normhandhaving is het sanetiedoel van alle vier de gebieden. Er kan geen
prineipieel onderseheid worden gemaakt in de nevendoelen van het straf- en
tuehtreeht maar er zijn mogelijk wei aeeentversehillen tussen die van enerzijds
het tuehtreeht en anderzijds het administratief reeht en het privaatreeht.

2. De funetie van de vier reehtsgebieden is wwel instrumenteel (legalisering van

103
104
105

Verpaalen 1971, p. 87.
Verpaalen 1971, p. 84 en Handelingen NN 1971, deel 2, p. 109.
H. de Doelder, Terrein en beginselen van tuchtrecht, Tjeenk Willink Alphen
aan den Rijn/Brussel1981, (diss.), p. 5.
De Doelder 1981, p.7-33.106
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overheidsingrijpen) als bescherrnend (namelijk ten opzichte van de burger).
3. De aard van de normen verschilt daarentegen weI: het strafrecht bevat over

het algemeen plichten tot nalaten, het administratief recht bevat daarentegen
opdrachten tot nalaten en doen. In het privaatrecht verplichten veelal inspan-
ningsverbintenissen tot een doen. Het tuchtrecht gelijkt soms op een inspan-
ningsverbintenis.

4. Bovendien dienen de onderscheiden rechtsgebieden primair andere belangen.
Het privaatrecht (familie- en verkeersverhoudingen) beschermt de individuele
belangen van de burgers en indirect het algemeen belang. Het strafrecht doet
precies bet omgekeerde: het beschermt het algemeen belang en indirect het
individueel belang. Het administratief recht dient zowel het algemeen als het
individueel belang. Het tuchtrecht behartigt in het algemeen het graepsbelang.
Naarmate de maatschappelijke positie van de groep(sleden) belangrijker wordt,
krijgt ook het beschermen van het algemeen belang meer accent.

5. Tuchtrecht is groepsrecht.
6. Men is niet vrijwillig onderworpen aan het strafrecht. Men is wel deels vrijwillig

onderworpen aan het privaatrecht en administratief recht. Binnen het tucht-
recht treft men variaties aan van vrijwillige toetreding tot een groep tot onvrij-
willig gedetineerdentuchtrecht.

7. In het privaatrecht is over het algemeen de benadeelde partij geheel vrij om
al dan niet voor zijn belangen op te komen. In het strafrecht kan de benadeel-
de een klacht indienen of aangifte doen, zich beklagen ex art. 12 Sv of zich
voegen in het strafgeding. In het adminislratief recht kan de direct getroffene
opkomend voor zijn eigen belang aan de rechter ter beoordeling voorleggen of
hier het algemeen belang wel met een bepaalde overheidsregel is gediend. In
het tuchtrecht is de positie van de benadeelde vergelijkbaar met zijn positie in
het strafrecht (klachtrecht maar niets afdwingbaar). Maar naarmate het tucht-
recht ook andere dan groepsbelangen behartigt lijkt zijn positie meer op die in
het administratief recht (mogelijkheid de rechter te laten oordelen over het
geschonden zijn van het graepsbelang of het algemeen belang).

8. Me! name bij de onrechtmatige daad is relevant of de benadeelde schade heeft
ondervonden. In bet strafrecht en administratief recht is schade een (belang-
rijke) factor voor het beoordelen of de overheid zal optreden (en voor de bepa-
ling van de slrafmaat). In het tuchtrecht zal wellicht nog losser van de schade
dan in het strafrecht kunnen worden opgetreden.

9. In het privaatrecht treedt de benadeelde niet als rechter op. In het administratief
recht kan de overheid zonder rechterlijke tussenkomst een sanctie opleggen in
geval van overtreding van opgelegde verplichtingen, maar de Arab-rechter ziet
daarop in principe toe. In bel strafrecht is er een onafhankelijke rechter. In het
tuchtrecht is de rechter niet altijd onafhankelijk, omdat de groep waaruit hij
terwille van de vereiste deskundigheid moet worden gerecruteerd, kleiner is en
de gezagsdragers van een groep vaak als tuchtrechter worden ingeschakeld.
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Kortom De Doelder is van mening dat het tuchtrecht bet veld tussen administra-
tief recht, civielrecht en strafrecht bestrijkt107, aangezien het enige kenmerken
van de respectievelijke rechtssystemen in zich bergt zonder daartoe te kunnen
worden gerekend.

Hij kwalificeert, zoals hoven sub 5 is aangestipt, tuchtrecht immers als groeps-
recht. In navolging van R.K. Merton onderscheidt hij binnen het alomvattend
begrip 'groepering'108:

- "de groep als (kleine) sociale eenheid waarvan de leden saamhorigheidsgevoe-
lens kennen op grond van gemeenschappelijke waarden en normen en waarvan
de leden regelrnatig interactie met elkaar onderhouden;
- de col/ectiviteit, als (meestal vrij grote) groepering waarvan de leden saamhorig-
heidsgevoel kennen op basis van gemeenschappelijke waarden en normen, doch
waarvan de leden geen directe interactie en communicatie met alle andere leden
hebben;
- de sociale categorie, als groepering van mensen, die geen gemeenschappelijke
waarden en normen kennen en geen enkele vorm van interactie en communicatie
met elkaar hebben, doch die slechts een bepaald kenmerk met elkaar gemeen
hebben".

Volgens De Doelder is er sprake van tuchtrecht als er een groep of collectiviteit
bestaat. De grens ligt dus op bet terrein tussen collectiviteit en sociale categorie.
Hij hanteert als minimumeis voor aanwezigheid van tuchtrecht dat leden zouden
moeten kunnen beseffen, dat een bepaald handelen indruist regen groepsnormen.

Tenslotte deelt hij het tuchtrecht in op grond van de mate van vrijwillige aanwe-
zigheid in de groep: hoe kleiner de vrijheid (waarvan vrijwilligheid immers een
aspect is) des te groter zal de rechtsbescherming van de tuchtrechtelijk vervolfde
dienen te zijnlO9. Dit alIes resulteert in een inschaling op een glijdende schaal 10:

107 De Doelder 1981, p. 34. Schematisch ziet dat er aldus uit:

administratief recht

tucbtrecht

privaatrecbt L-. -> strafrecht

108
109
110

De Doelder 1981, p. 25-27.
De Doelder 1981, p. 41.
De Doelder 1981, p. 42-46.
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tuchtrechtschaa!

verbin- geheel minder minder onvnj- strafrecht
tenis- vrij- vrij- onvrij- willig
senrecht willig willig willig

hobby- bcroeps- gedeti-
vererugrng groep neerden

verenigings- wettelijk tuchrigings-
tuchtrecht tuchtrecht recht

Hoewel veel vormen van tucbtrecht theoretisch dicht bij de administratieve pool
liggen, kwam die te vervallen omdat voor de door hem onderzochte gelding van
fundamentele rechtsbeginselen evcntuele verwantschap met het administratief
recht geen afzonderlijke betekenis meer heeft111.

Het is erg jammer dat De Doelder het bij de stelling, dat verwantschap met het
administratief recht geen afzonderlijke betekenis meer heeft voor de door hem
onderzochte gelding van fundamentele rechtsbeginselen, laat en geen argumenten
daarvoor aandraagt. Bovendien kan tegen de onderscheiding in groep (saamhorig-
heidsgevoel plus interactie), collectiviteit (louter saamhorigheidsgevoel) en sociale
categorie (louter een gemeenschappelijk kenmerk) worden aangevoerd dat aileen
het bestaan van een saamhorigheidsgevoel onvoldoende is om tot het bestaan van
een groep te kunnen concluder en.

13 Eigen opvatting

Uit het voorgaande overzicht, dat een periode van ruim honderd jaar bestrijkt,
beginnend bij het proefschrift van De Pinto (1876) en eindigend bij De Doelder
(1981), blijkt dat nog altijd geen bevredigende theorie is gelanceerd, waarin het
merendeel van de auteurs zicb kan vinden.

Als aanknopingspunt voor een positiebepaling van tuchtrecht kan worden geke-
ken naar een aanta! kenmerken daarvan. Een in het oog springende karakteristiek

111 De Doelder 1981, p. 44. N.B. wettelijk tuchtrecht is in de praktijk a!tijd
"beroepen"-tuchtrecht, maar beroepentuchtrecht is niet altijd wettelijk
tuchtrecht. De Doelder 1981, p. 45.
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is de op te leggen tuchtsanctie (paragraaf 3.11.1.6 en 3.11.1.7). Naast de specifieke
sancties zoals de waarschuwing, de berisping en het verwijderen uit de groep is
een vaag geformuleerde tuchtnorm een kenmerk van tuchtrecht (3.9.2.1). Het tucht-
recht is van toepassing op een tuchtrechtelijk rechtssubject, dat wi1 zeggen op be-
paalde natuurlijke personen en soms ook op rechtspersonen, waarbij gewoonlijk de
term groep gebruikt wordt (3.3). Een groep is een sociale eenbeid, waarbij tussen
de leden een band op grond van gemeenschappelijke waarden en normen bestaat.
Dit impliceert dat de leden meer dan aileen een kenmerk gemeen hebben en er
tevens niet louter een saamhorigheidsgevoel bestaat. Er zal ook sprake moeten zijn
van een min of meer duurzame verhouding tussen de leden.

Daarnaast is degene die de beslissing neemt omtrent het al dan niet opleggen
van een tuchtsanctie, of zijn enkele leden van het tuchtcollege gewoonlijk zelf ook
lid van de groep en dus onderworpen aan het tuchtrecht (3.4). Ais de beslisser zelf
in een hierarchische verhouding tot de beklaagde staat, wordt in dit onderzoek de
term tuchtorgaan gebruikt. Is de beslisser of het beslissende college onafhankelijk
ten opzichte van de beklaagde dan is de term tuehtrechter of tuchtgerecht op zijn
plaats. In dit proefschrift zal tuchtcollege als verzamelterm worden gebrnikt,
waarmee dus wwel de tuchtorganen als de tuchtrechters worden aangeduid. Zodra
een tuchtrechtelijk geschil aan een tuchtrechter wordt voorgelegd start een tucht-
proces. Met tuchtprocedure wordt gedoeld op zowel een tuchtproces onder leiding
van een tuchtrechter als op een tuchtprocedure voor een tuchtorgaan.

Aldus kan tuchtrecht worden gedefinieerd als het sanctierecht, waaraan de
leden van een groep zijn onderworpen en dat de procedure regelt volgens welke
een tuchtcollege aan een tuchtrechtelijk rechtssubject dat een tuchtnorm heeft
overtreden een tuchtsanctie kan opleggen. Tuchtrecht omvat dus zowel het
mareriele aspect (waaronder de tuchtnorm) als het formele aspect (de tucbtproce-
dure).

De juridische voml van de vele regelingen van tuchtrecht bevat veel onderlinge
verschillen.

Elke vereniging is vrij in haar statuten en reglementen een tuchtregeling op te
nemen teneinde de mogelijkheid te hebben een lid tot de orde te roepen als hij/zij
de groepsorde schendt. Hier kan dan gesproken worden van (intern) verenigings-
tuchtrecht112. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn te vinden bij de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)113, de

112 Hieronder acht ik ook begrepen het (privaatrechtelijke) tuchtrecht op basis
van de statuten van een stichting. Een voorbeeld van een stichting met een
tuchtreglement is de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport, waarvan een
tuchtzaak kidde tot Hof Amsterdam 11-2-1988, NJ 1989, 63. Dit arrest is
besproken door T J. van der Ploeg, Rafels en oude wijven in de verbindingen
publiekrecht-tuchtrecht-rechtspersonenrecht-verbintenissenrecht, TVVS 1989,
p.225-228.
KNMG, Wijziging Huishoudelijk Reglement in verband met reorganisatie
interne rechtspraak, Medisch Contact 1987, p. 1214-1222 (inclusief nieuwe
tekst) en p. 1326; KNMG, Samenstelling Districtsraden, Medisch Contact
1989, p. 311.

113
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Nederlandse Maatscbappij tot bevordering der Tandbeelkunde (NMT)l14, de Ko-
ninklijke Notariele Broedcrschap+P, de Nederlandse Vereniging van Makelaars
(NVM)116, vele sportbondenl l? zoals de KNVB118 en bet Verbond van Verzeke-
raars in Nederlandl".

Het verenigingstucbtrecbt bebandel ik niet. Daar liggen twee (praktiscbe)
redenen aan ten grondslag. Ten eerste moet bij de tbeoretiscbe bescbouwingen
over de werking van grondrecbten en met name van art. 6 EVRM en art. 14 IVBP
gelet worden op dat specifieke recbtsgebied. Het EVRM legt in beginsel geen
verplicbtingen op aan verenigingen maar stelt eisen aan lidstaten. Het is daarom
maar de vraag of art. 6 EVRM of art. 14 IVBP van toepassing is op verenigings-
tucbtrecht. Overigens karakteriseert de Nederlandse reebter een tuchtbeslissing
ten aanzien van een verenigingslid als een bindend advies, zodat daartegen beroep
open staat op een onafbankelijke rechter, namelijk de burgerlijke recbter.120 Ook
wat betreft de Nederlandse Grondwet kan de vraag gesteld worden of er al dan Diet
gesproken kan worden van horizontale werking van grondrechten. Ten tweede
moest de omvang van dit werk qua tijdsbeslag en qua boeveelbeid enigszins
begrensd worden.

114 Zie W .I. Admiraal, Tandarts en Tucbtrecbt - De interne recbtspraak van de
Nederlandse Maatscbappij tot bevordering der Tandbeelkunde, in: Tuchtrecbt
en Fair Play 1984, p. 33-53.

115 Zie J. Ruijgb, Notarieel tuchtrecht, in: Tucbtrecbt en Fair Play 1984, p. 167-185.
116 Zie J .M. Middag, Tucbtrecbtspraak in de makelaardij in onroerend goed, in:

Tucbtrecht en Fair Play 1984, p. 297-320.
117 Zie F.e. Kollen, Tucbtrechtspleging in de sport, fair play?, in: Tuchtrecbt

en Fair Play 1984, p. 215-230; J.L. Janssen van Raay, Fair play in de sport,
in: Tuchtrecht en Fair Play 1984, p. 231-241; H.T. van Staveren, Aspecten
van tuchtrecbt in de sport, Stichting & Vereniging 1989, p. 110-116.

118 A. Wassing, Het tuchtrecht van bet publiekvoetbal, 1978, (diss.); W.C.C.
van Galen, Overtredingen en strafzaken in bet amateurvoetbal. Een analyse
van de kompetitie 1980-1981 in de afdeling Limburg, KNVB, Sportwetenscbap-
pelijke Onderzoekingen 10, De Vrieseborcb Haarlem 1986, (diss.).

119 R.I. Verscboof, De Raad van Toezicbt op bet Scbadeverzekeringsbedrijf.
Tucbtrechter of gescbillenbeslecbter?, Swoka-onderzoeksrapport 1989, Dr.

67 (tevens diss.).
120 Zie over dit onderwerp een drietal artikelen uit de bundel Overbeidsrecbter

gepasseerd, Conflictbeslecbting buiten de overbeidsrecbter om, Opstellen
gescbreven ter gelegenbeid van het 25-jarig bestaan van de Faculteit der
Recbtsgeleerdheid van de Erasmus universiteit te Rotterdam 1%3-1988, onder
redactie van H.J. Snijders, e. Fijnaut, H.Tb.J .F. van Maarseveen, R.
Zwitser, Gouda Quint Arnbem 1988, te weten W.J. Slagter, Zelfregulering als
basis voor privaatrechtelijk tucbtrecht, m.n. p. 98-100; J.M. van Dunne, In
de ban van bet bindend adviesjHet bindend advies in de ban?, p. 45-58; e.J.
Wiarda, De waarborgen van artikel 6 van bet Europees verdrag tot bescberming
van de recbten van de mens en de fundamentele vrijbeden tegenover bet
onderwerp van deze feestbundel, m.n. p. 426-429.
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Daarnaast is er wettelijk geregeld tuchtrecht. Als uitgangspunt voor een bespre-
king van tuchtrecht is alt. 113, tweede lid, Grondwet gebruikt. Dat lid luidt:

"Tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld wordt bij de wet gercgeld."

De mate waarin de overheid zich bemoeit met tuchtrecht kan sterk varieren. Voor
bepaalde groepen zallouter tuchtrecht ingesteld door de overheid mogelijk zijn.
Hierbij kan gedacht worden aan ambtenaren, militairen, gedetineerden of politie-
ambtenaren. Ten aanzien van andere groepen zullen gronden ontleend aan het
algemeen belang bepalen of er een publiekrechtelijke tuchtregeling dient te worden
ingevoerd. Als uitgangspunt wordt genomen dat de overheid bij de regeling van
tuchtrecht gebonden is aan grondrechten.

Tuchtrecht kan ook gelet op de aard van de normen worden onderscheiden in
privaatrechtelijk tuchtrecht en publiekrechtelijk tuchtrecht. Het hierboven
genoemde (interne) verenigingstuchtrecht wordt gerekend tot hetprivaatrechte-
lijk tuchtrecht. Het in de vorige a1inea genoemde tuchtrecht voor ambtenaren,
militairen, gedetineerden en politieambtenaren valt onder het publiekrechtelijk
tuchtrecht,

In dit proefschrift staat het wettelijk geregelde tuchtrecht centraal. De term
wettelijk geregeld tuchtrecht en de term publiekrechtelijk tuchtrecht zijn geen
synoniemen. De vorm van de regeling bepaalt immers niet de inhoud ervan. Een
wettelijke regeling kan ook privaatrechtelijk tuchtrecht bevatten. Een voorbeeld
van wettelijk geregeld privaatrechtelijk tuchtrecht is te vinden in art. 341
Wetboek van Koophandel:

"1. De kapitein voert het schip. Hij oefent aan boord over alle opvarenden
gezag. Dezen zijn gehouden de bevelen na te komen, welke door den kapitein
worden gegeven in het belang der veiligheid of tot handhaving van de orde en
tucht.
2. Onder opvarenden worden in deze titel verstaan allen, die zich aan boord
bevinden, buiten de kapitein."

Daar voegt art. 422 WvK aan toe:

"De kapitein heeft elisciplinair gezag over den schepeling. Hij kan tot hand having
van dit gezag de redelijkerwijze noodige maatregelen nemen."

Omdat de Nederlandse wetgever niet is uitgegaan van een uniform model voor
tuchtregelingen, is het erg moeilijk een correcte rubricering aan te brengen. In
paragraaf 1.2 is Van Agt geciteerd, die in dit kader refereerde aan een jungle.
Dit is thans iets te zwaar aangezet, maar van een perfect onderhouden Engelse
tuin is ook geen sprake. Elke indeling krijgt met name op overgangsgebieden een
gewrongen karakter. In paragraaf 1.4 worden alle thans geldende wettelijke rege-
lingen van tuchtrecht en de in voorbereiding zijnde regelingen, die in het vervolg
van dit proefschrift zullen worden besproken, op een aantal criteria gerubriceerd.
De meeste van die wettelijke regelingen hebben een publiekrechtelijk karakter.
Daarom zal in dit proefschrift ook de term publiekrechtelijk tuchtrecht worden
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gebruikt waarbij dan gedoeld wordt op de in paragraaf 1.4 gerubriceerde wette-
lijke regelingen van tuchtrecht.

Zonder op de bespreking van wettelijk geregeld tuchtrecht vooruit te lopen kan nu
reeds worden geconcludeerd dat tuchtrecht een eigen karakter heeft. Wettelijk
tuchtrecht za1 kenmerken blijken te bezitten van een een aantal rechtsgebieden
zoals het civielrecht (bijvoorbeeld het hierboven gegeven voorbeeld van het tucht-
recht van de kapitein), het administratief recht (het ambtenarentuchtrecht, het
gedetineerdentuchtrecht en het militaire tuchtrecht) en het strafrecht (bijvoor-
beeld de wijze van beslissen van hel tuchtrechtelijke geschiJ). Daartegen zullen
de tuchtprocedures in hoofdstuk 3 worden afgezet.

Alvorens lot rubricering over te gaan dienen we eerst aandacht te schenken aan
enige, op het eerste gezicht verwarrende, terminologie. Een tuchtregeling richt
zich tot a. "de aan het tuchtrecht onderworpene", b. de toezichthouder en c. de
derde (mits de norm ook in zijn belang is gesteld). Men dient er echter op bedacht
te zijn dat het wettelijk geregelde tuchtrecht geen homogene verzameling is. AIle
drie de categorieen omvatten daarom niet altijd dezelfde personen/instanties.
Bijvoorbeeld "de aan het tuchtrecht onderworpene" kan een beroepsbeoefenaar zijn,
zoals een advocaat, een medicus, een notaris of een registeraccountant. Om die
"aan het tuchtrecht onderworpene" dan maar beroepsbeoefenaar te noemen gaat
echter te ver, Immers, voor gedetineerden is er ook wettelijk tuchtrecht in het leven
geroepen. Daarom za1 ik in het vervolg "de aan het tuchtrecht onderworpene"
meestal aanduiden met de term "tuehtreehtelijk rechtssubject", Voor de afwisseling
zal het tuchtrechtelijk rechtssubject ook worden aangednid als "drager van tuchtrech-
telijke rechten en plichten" of a1s "groepsgenoot".

In enkele tuchtwetten wordt ook een instantie aangewezen, die toezicht houdt
op de naleving van de tuchtnormen. Daarbij valt te denken aan de tuchtrechter,
aan "de meerdere" in bijvoorbeeld het militaire tuchtrecht, aan het bestuur van
bijvoorbeeld het NIYRA of van een controle-instelling op grond van de Landbouw-
kwaliteitswet, aan een ambtenaar, zoals een inspecteur van het Staatstoezicht op
de Volksgezondheid, die de bevoegdheid wordt toegekend een k1acht in te dienen
of aan een gestichtsambtenaar, die op grond van art. 100, eerste lid, Gevangenis-
maatregel rapport kan opmaken als hij ten aanzien van een gedetineerde feiten
constateert die onverenigbaar zijn met de goede orde en tucht in het gesticht.

Tot de categorie "derde' reken ik iedere direct belanghebbende, die niet tot
de twee voorgaande groeperingen behoort, Met name dienen als derde te worden
aangemerkt degenen, die een beroep doen op de dienstverlening door een beroeps-
beoefenaar, dus de patienten van een arts of een bedrijf dat een registeraccoun-
tant in de arm neemt. Ook degenen, die op die dienstverlening beroep zouden
kunnen doen, zijn direct belanghebbenden bij het tuchtrecht omdat zij er op
moeten kunnen vertrouwen dat een beroepsaanduiding een waarborg is van (continu
toetsbare en getoetste) kwaliteit. Een gestichtsambtenaar is ook een derde omdat
de normen, die in de gevangenis gelden en worden gehandhaafd door het tuchtrecht
voor gedetineerden, ook deels zijn belangen handhaven. Ook de officier van
justitie is een derde. Hij kan namelijk de berechting van een zaak trachten door
te schuiven naar een tuchtgerecht als hij van mening is dat in een bepaalde zaak
dat tuchtrecht meer geschikt is dan het strafrecht. Het omgekeerde gebeurt ook:
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bijvoorbeeld art. 12 van het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet bepaalt dat
de officier van justitie afschrift van de tuchtrechtelijke stukken krijgt toegezonden
zodat hij kan beslissen of hij tot strafrechtelijke vervolging zal overgaan. De
officier van justitie valt uiet onder de categorie toezichthouder, omdat hem uiet
uitdrukkelijk de taak van tuchtrechtelijk toezichthouder is opgedragen.

De drie categorieen, te weten bet tuchtrechtelijk rechtssubject, de toezicbthouder
en de derde bebben dus per tucbtwet een wisselende inhoud. Ten overvloede wijs
ik er hier reeds op dat er in de tuchtprocedure (afgezien van bet tuchtorgaan of de
tuchtrechter) ook sprake is van drie categorieen, te weten ten eerste een
bekJaagde, ten tweede mogelijkerwijs een klager en tot slot mogelijkerwijs een
derde, maar deze driedeling is niet gebeel congruent met de hiervoor besprokene.
Dat blijkt al meteen als we de beide eerste categorieen vergelijken. De beklaagde
moet een "aan het tuchtrecbt onderworpene" zijn. Zo'n tucbtrecbtelijk rechtssubject
kan echter eventueel ook kJager zijn (bijvoorbeeld een beroepsbeoefenaar kJaagt
een collega aan), maar ook derde (bijvoorbeeld degenen die met de beklaagde een
advocaten- of registeraccountantsmaatschap vormen).

Hetzelfde blijkt bij de vergelijking van de volgende categorieen. De klager kan
een toezichthouder zijn (bijvoorbeeld een inspecteur van het Staatstoezicht op
de Volksgezondheid), maar ook, zoals we al gezien hebben, een tuchtrechtelijk
rechtssubject (bijvoorbeeld een beroepsbeoefenaar die een collega aanklaagt).
Ook een derde uit de eerste categorie kan k1agen: bijvoorbeeld een patient klaagt
een arts aan.

De categorie "derde" in de tuchtprocedure kan worden omschreven als een
persoon die niet direct deelneemt aan de tuchtprocedure als bekJaagde, kJager of
tuchtcoUege. Zij kan omvatten zowel een tuchtrechtelijk rechtssubject (bijvoor-
beeld de collega van de beklaagde), een toezichthouder (bijvoorbeeld indien een
patient de klacht indiende of indien tegen de gegrondbevinding van de k1acht van
een toezichthouder aileen de beklaagde in hoger beroep gaat; in die boger-
beroepsprocedure is de toezichthouder derde), als een derde van de eerste categorie
(bijvoorbeeld een patiente van de arts). Meestal zal echter direct duidelijk zijn
wie met de term bedoeld wordt.

l.4 Rubricering van wettelijk geregeld tuchtrecht

In paragraaf 1.3 is uiteengezet dat art. 113, tweede lid, Grondwet op grond
waarvan tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld bij de wet wordt geregeld,
als uitgangspunt voor een bespreking van tuchtrecht is gekozen.

In paragraaf 3.1.5 wordt nader op dit artikellid ingegaan. Daar zal blijken dat
de regering in haar definitie van tuchtrechtspraak meer de nadruk legt op het
eerste deel van het woord (te weten op tuchtrecht) door te kijken naar de norm
en de sanctie, dan op het laatste deel (te weten rechtspraak) door zich af te
vragen wie nu het tuchtrecht toepast. Via de woorden "door de overheid ingesteld"
acht zij de bepaling niet van toepassing op tuchtrechtspraak ingevoerd op last
van de overheid door privaatrechtelijke rechtspersonen die met overheidstaken
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"een persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed, behalve: (..) c.
onafhankelijke, bij de wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn belast;".

zijn belast.l21
Een uiteenzetting wordt ook gegeven in de memorie van toelichting bij het

voorstel voor een Algemene wet bestuursrecht.l22 In dat voorstel van wet wordt
onder bestuursorgaan verstaan:

In de memorie van toelichting wordt voorop gesteld dat vormen van tuchtrecht die
geheel buiten de overheid om tot stand zijn gekomen vanzelfsprekend buiten het
bereik van de wet vallenl23 De tuchtrechtspraak waarmee de overheid wei
bemoeienis heeft, valt uiteen in twee deelcategorieen te weten enerzijds tucht-
rechtspraak ingesteld door de overheid zelf (art. 113, tweede lid) en anderzijds
tuchtrechtspraak ingesteld op last van de overheid. Vervolgens wordt wat meer
oplettendheid van de lezer gevraagd (mijn cursivering):

"De beide dcelcatcgoricen hebben gemeen dat de tuchtrechlspraak in eerste
aanleg vaak in handen is gelegd van een hierarchisch hogere autoriteit of van
een college van beroeps- of bedrifsgenoten, met een beroepsgang op een bij
de wet ingestelde rechterlijke, a1thans mede uit rechters bestaande instantie.
Deze beroepsinstanties moeten, mede op grond van de jurisprudentie van het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake de term "impartial
tribunal" uit artikel 6 van het EVRM, worden aangemerkt als onafhankelijke
organen die met rechtspraak zijn belast en vallen derhalve onder de uitzonderings-
grond van onderdeel c van artikel1.1 van het voorliggende wetsvoorstel. Dit
betekent dat de Awb niet op hen van toepassing is, uiteraard met uitzondering
van bepalingen uit de hoofdstukken 6 en 7.

Voor wver de tuchlgerechten in eerste aanleg niet voldoen aan de elementen
opgenomen in de uitzonderingsgrond van onderdeel c van artikel1.1, zijn zij
bestuursorganen in de zin van de Awb. De bepalingen van de wet zullen
derhalve op hun procedures en besluiten van toepassing zijn".l24

121 Kamerstukken II 1979-1980, 16162, Dr. 4, p. 39-40; Nng, deel23, p. 42-43.
122 Kamerstukken II 1988-1989,21221, Dr. 3, p. 30. Zie voor een bespreking

daarvan ook M. Leijten, Harmonisatie van tuchtregelingen, in: Recht doen
door wetgeving, opstellen over wetgevingsvraagstukken, aangeboden aan
mr. E.M.H. Hirsch Ballin door de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en
bestuurskunde van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de KUB, W.E.J.
Tjeenk Willink Zwolle 1990, p. 469-472.

123 Het voorbeeld betreffende de Raad voor de Journalistiek is daar overigens
niet op zijn plaats omdat die Raad geen tuchtrechtelijke bevoegdheden
heeft, Zie daarover M.P. Galama-Kuipers, Raad voor de Journalistiek en fair
play, in: Tuchtrecht en Fair Play 1984, p. 197-214;J. Doomen, Opinies over
journalistiek gedrag: de uitspraken van de Raad voor de Journalistiek
1960-1987,Gouda Quint Arnhem 1987 (diss.), p. 9-11.

124 Kamerstukken II 1988-1989,21221, Dr. 3, p. 30.
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In deze passage wordt van een aantal vooronderstellingen uitgegaan. Ten eerste
dat er in geval van het nemen van een tuchtrechtelijke beslissing sprake is van
een persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. Daarvan is volgens de
memorie van toelichting sprake indien het orgaan een publiekrechtelijke bevoegd-
heid heeft tot bet bepalen van de rechtspositie (de rechten en/ofverplichtingen)
van andere recbtssubjecten.l25

Ten tweede wordt in hierboven overgenomen passage de terminologie niet geheel
zuiver gebruikt. Ik zou namelijk niet van tuchtrechtspraak of tuchtgerecht willen
spreken in geval van berechting door een hierarchisch hogere autoriteit. Impliciet
gaat de tweede geciteerde alinea daar ook van uit.

Ten derde is zo niet aan te geven op welke tuchtprocedures de Algemene wet
bestuursrecht nu wei en op welke de wet juist niet van toepassing is. Wat betreft
de tuchtgerechten in eerste aanleg stelt de memorie van toelichting dat voor zover
zij niet voldoen aan de elementen zij bestuursorganen zijn. Bedoeld zaI zijn dat
indien, gezien de regeling van de tuchtprocedure, er geen sprake is van een onaf-
hankelijk orgaan bij de wet ingesteld en met rechtspraak belast, zij voor mver het
de uitoefening van de tuchtprocedure betreft aan de Algemene wet bestuursrecht
moeten voldoen. Overigens wordt niet met zoveel woorden gezegd dat als er sprake
is van een berechting door een hierarchisch hogere autoriteit of van een college
van beroeps- of bedrijfsgenoten er dus geen sprake is van een onafhankelijk
orgaan. Als er een beroepsgang bestaat op een bij de wet ingestelde rechterlijke
instantie is de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing met uitzondering
van bepalingen uit de hoofdstukken 6 en 7. Dat is ook het geval indien de beroeps-
instantie mede uit rechters (dus niet per se de meerderheid maar wei meer dan
een) bestaat. Er wordt met geen woord gerept over het geval dat ook in hoger
beroep een college van beroeps- en bedrijfsgenoten beslist. In paragraaf 3.4 zaI
nader op de defmitieproblematiek en de gevolgen worden ingegaan.

Omdat in de zinsnede "met uitzondering van bepalingen uit de hoofdstukken
6 en 7"' bij het woord bepalingen geen lidwoord is gebruikt, is onduidelijk of
hiermee aile bepalingen uit de hoofdstukken betreffende bezwaar en beroep van
toepassing zijn en of dit zaI gelden voor aile vormen van tuchtrechtspraak.

Er is in de in 1.3 uiteengezette terminologie sprake van tuchtrechtspraak in I
geval van berechting door een tuchtrechter. Als in eerste aanleg eel' tuchtorgaan
een beslissing neemt, staat ~gewoonlijl< beroep open op een tuchtrechter.
Bovendien eisen art. 6 EVRM en art. 14 IVBP inC1egevallen-waarin die artikelen
van toepassing zijn (3.1.7 en 3.1.9) dat bij de berechting aan de eisen die die
artikelen steUen wordt voldaan. Daaronder valt dus ook de bereehting door een
onafhankelijke en onpartijdige reehter. Daarom behandel ik in dit proefschrift
aUe thans in Nederland van kraeht zijnde of in voorbereiding zijnde wettelijke
tuehtregelingen (ongeacht of er daarin sprake is van een tuchtorgaan of van een
tuchtreehter) en wei steeds in de hieronder opgesomde volgorde. Waar nodig zaI
gewezen worden op het onderscheid tussen tuchtorgaan en tuehtreehter. Er is
sprake van een tuehtorgaan oordelend in eerste aanleg bij besIissingen op grond
van het militair tuehtreeht (rubriek I), het ambtenarentuehtrecht in ruime zin

~------125 Kamerstukken II 1988-1989, 21221, Dr. 3, p. 27.
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(rubriek Ill) en het NS-tuehtrecht (rubriek IV). Ook in het gedetineerdentucht-
recht (rubriek XII) is dat het geval.

Achter de citeertitel van de regeling staat de vindplaats in de wetteneditie
Schuurman en Jordens vermeld of indien het voorste! van wet nog aanhangig is het
nummer van de kamerstukken. Als de uitvoeringsregelingen ook in hetzelfde S&J-
nummer zijn opgenomen, is dit niet nogmaals vermeld.

1 MILITAIR TUCHTRECHT
1 Wet op de Krijgstucht

Reglement betreffende de krijgstucht
voorstel van Wet militair tuchtrecht

(S&J Mil. straf- en tuchtrecht)

(16813;Stb.199O,367)

(art. 30-38; S&J 11a)
(art. 46-51)

2 Wet gewetensbezwaren militaire dienst
Besluit gewetensbezwaren militaire dienst

II MEDISCH TUCHTRECHT
3 Medische Tuchtwet (S&J 25; intrekking o.g.v. art. 158 voorstel van Wet big)

Reglement medisch tuchtrecbt en oplossing van geschillen
Wet op de paramedische beroepen (art. 10-31; S&J 160; intrekking

o.g.v. art. 158voorstel van Wet big)
voorstel van Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

(voorstel van Wet big) (art. 63-92; 19522)

4 voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (art. 14-41;
17646;Stb.199O,214)

III AMBTENARENTUCHTRECHT (INCLUSIEF ONDERWlJS)
5 Amhtenarenwet 1929 (art. 125, eerste lid, sub k; S&J 43-1)

Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR; art. 80-84; S&J 43-II)
Ambtenarenreglement Staten-Generaal (art. 115-119;Stb. 1979, 123)
Reglement van Orde van de Tweede Kamer (art. 12; S&J I-II)
Recbtspositiereglement Korps van deskundigen voor de techniscbe bulp aan

ontwikkelingslanden (art. 38-40; Stb. 1970; 256)
Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (RDBZ; art. 91, en 146, derde lid;

Stb. 1986, 611)

(art. 6, eerste lid, sub b, j" tweede lid; art. 22, eerste lid, sub b
j' tweede lid; art. 26, eerste lid, sub b; S&J 10)

Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958 (art. 104-110)
Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van gemeentepolitie (art. 8-11)
Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975 (art. 103-109)
Recbtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie

(art. 10-13)
(art. 13-16;

Stb. 1980, 215)
(art. 17-19; Stcrt. 1983,60, p. 10 en 13)

(art. 17-19; Stert. 1983,60, p. 11)
(art. 53-55; S&J 43-11)

6 Politiewet

Ambtenarenreglement Nederlandse Politie Academie 1979

7 Reglement Collecteurs 1983
Reglement Debitanten 1983

8 Arbeidsovereenkomstenbesluit
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9 Deurwaardersreglement (art. 28 j" art. 2, derde lid, en art. 3 j"
art. 81, eerste lid, sub a, c, d, e, k en I ARAR; S&J Wet r.o.)

10 Wet Sociale Werkvoorziening (art. 30, 31, 34; S&J 50)
Besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening (art. 17-19)

11 Onderwijswetgeving
11a t.a.v. leerlingen/studenten
Wet op het basisonderwijs (art. 22, derde lid; art. 24, eerste lid; S&J 7-1)
Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

(ISOVSO) (art. 30, derde lid; S&J 7-1V)
Wet op het voortgezet onderwijs (art. 39a, vierde lid; S&J 33-1)

Rechtspositieregeling voor deelnemers aan opleidingen in het kader van het
leerlingwezen (S&J 97)

Wet op het hoger beroepsonderwijs (art. 45-50; art. 101; S&J 9-II)
Wet op het wetenschappelijk onderwijs (art. 52; art. 123 j" art. 136-144;S&J 9-1)

11b openbaar onderwijs
Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (RPBO) (hoofdstuk II-C, II-AI

en I-AI; S&J 6OA)van toepassing verklaard in:
Wet op het basisonderwijs (art. 32; S&J 7-1)
Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

(ISOVSO) (art. 42; S&J 7-IV)
Wet op het voartgezet onderwijs (art. 43, derde lid; S&J 33-1)
Wet op het hoger beroepsonderwijs (art. 76-77; S&J 9-II)
Wet op de onderwijsverzorging (art. 58, derde lid; S&J 6OB)
Zie ook:
Wet op het wetensehappelijk onderwijs (art. 108, aanhef en sub g; art. 109; art. 130;

art. 159; art. 168; S&J 9-1)
Wet op de Open Universiteit (art. 36, eerste lid, aanhef en sub i; S&J 9-IV)

11e bijzonder onderwijs
Rechtspositiebesluit onderwijspersoneei (RPBO) (hoofdstuk III-A; S&J 6OA)

van toepassing verklaard in:
Wet op het basisonderwijs (art. 39, vierde lid; art. 40·42; S&J 7-1)
Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

(ISOVSO) (art. 48, vierde lid; art. 49-51; S&J 7-1V)
Wet op het voortgezet onderwijs (art. 51, derde lid; art. 52-53; S&J 33-1)

Reehtspositieregeling personeel Stichting voor Huishoudclijkc Voorliehting
ten Plattelande 1985 (art. 3-4; Stert. 1987,67, p. 13)

Besluit vormingswerk voor jeugdigen (art. 37, derde lid; art. 38-39; S&J 97)
Wet op het leerlingwezen (art. 23, vijfde lid; art. 24-25; S&J 97)
Wet op het hoger beroepsonderwijs (art. 92, derde lid; art. 93-95; S&J 9-II)
Wet op de onderwijsverzorging (art. 60, vierde lid; art. 62-64; S&J 6OB)

Zie oak:
Wet op het wetensehappelijk onderwijs (art. 132-133; art. 170; S&J 9-1)
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IV NS-TUCHTRECHT
12 Spoorwegwet

Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen
Reglement Dienstvoorwaarden

(art. 27; S&J 32)
(RDHL; art. 79 en 80)

(niet in S&J)

V SCHEEPSTUCHTRECHT (INCLUSIEF LUCHTV AARTTUCHTRECHT)
13 Scbepenwet (art. 48-51; S&J 16-1)
14 Lucbtvaartrampenwet (art. 37-40; S&J 104-1)

(art. 38 voorstel Luehtvaartoogevallenwet 19854: voorstel opheffmg tuehtrecht)

VI lANDBOUWTUCHTRECHT NIET GEBASEERD OP NR. 18
15 Landbouwnitvoerwet 1938 (art. 8-10; S&J 61)

Landbouwuitvoerbesluit 1963 (Algernene Voorwaarden) (art. 4-11)
16 Zaaizaad- en Plantgoedwet (art. 87 en 88; S&J 163-1)

VII PBO-TUCHTRECHT
17Wet op de Bedrijfsorganisatie
18Wet tuebtrechtspraak bedrijfsorganisatie
19 Landbouwkwaliteitswet

Tuehtreehtbesluit Landbouwkwaliteitswet
Reglement op de tuehtreebtspraak van de Stichting Nederlandse
Baeoneontrole (Stert. 1983,38, p. 7-8)

voorlopig tuehtreglement van de Stiehting Scharreleieren-controle
(Stert. 1979, 170, p. 8-9)

TuchtregIement van de Vereniging Kwaliteits-Controle-Bureau voor
Groenten en Fruit (Stert. 1980,43, p. 14 en 17)

tuebtreglement van de Stiehting Centraal Orgaan Zuivelcontrole
(Stert. 1982, 17, p. 4 en 5)

Reglement op de tuehtreebtspraak van de Stiehting Nederlandse
VIeeswarenkontrole (Stcrt. 1983, 38, p. 6 en 8)

RegIement op de Tuehtreehtspraak van de Stiehting Bloembollenkeuringsdieost
(Stert. 1983, 241, p. 4 en 7)

(art. 12; S&J 191)
(art. 3, derde en vierde lid, en art. 54;

S&J 146)
(art. 57 voorstel Wet goederenvervoer over de weg 21532: opbeffmg tuebtreeht)

Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988 (Uag 1988) (art. 52-67)
22 Loodsenwet (art. 28-45; S&J 35)

(art. 105 en 113; S&J 135-1)
(S&J 135a)

(art. 13; S&J 61)

20 Meststoffenwet
21 Wet Autovervoer Goederen (WAG)

VIII ACCOUNTANTSTUCHTRECHT
23 Wet op de Registeraeeountants (art. 33-54; S&J 155-1)

Verordening op de tuehtreehtspraak
24 Wet op de Accouotaots-administratieconsulenten (art. 30-59; S&J ISS-II)

Besluit regelen beroepsuitoefening aeeountaots-admioistratieeonsuleoten
Besluit houdeode insteIIing van oen raad van tucht
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IX ECONOMISCH-MEDEDlNGINGSTUCHTRECHT
25 Wet economiscbe mededinging (art. 9b-9d; S&J 12)

X NUUCELAARSTUCHTRECHT
26 Wetboek van Koopbandel (art. 65a j' 63a en 63b WvK; S&J WvK)

X-A ASSURANTIE-BEMIDDELING
26-A Wet Assurantiebemiddeling (art. 5, eerste lid, sub b; S&J 134)
26-B voorstel vao Wet assuraotiebemiddelingsbedrijf (art. 4, tweede lid, sub a,

j' art. 8, tweede lid, sub a; 20925)

XI TUCHTRECHT TEN AANZIEN VAN RECHTERS
27 Wet op de rechterlijke organisatie (art. 11, 12, 13 eerste tot en met vierde lid,

13a tot eo met 14e Wet r.o.; S&J Wet r.o.)

XII GEDETINEERDENTUCHTRECHT
28 Beginselenwet gevangeniswezen (art. 44-45 j' titel XIII; S&J WvSr)

Gevaogenismaatregel (art. 100-106)
Gijzelingsbesluit (art. 20)

29 Wetboek van Strafvordering (art. 5390)
Besluit van 15 december 1%7, houdende vaststelling van een algemene maat-
regel vao bestuur als bedoeld in artikel539n, derde lid, van het Wetboek van
Strafvordering (art. 5)

XIII TUCHTRECHT TEN AANZIEN VAN REKENPLICHTlGEN
30 Comptabiliteitswet 1976 (art. 61-63; S&J 20)

XIV TUCHTRECHT TEN AANZIEN VAN NOTARISSEN, ADVOCATEN
EN OCTROOI-GEMACHTIGDEN

31 Wet op bet Notarisambt
32 Advocatenwet
33 Rijksoctrooiwet

Octrooigemachtigden-reglement

(art. 50-50g; S&J 37)
(art. 46-6Oa en art. 69; S&J 39)

(art. 18A; S&J 73-1)
(art. l3-21)

Het uitgaogspunt vao bovenstaaode opsomming is dat de tuchtregeling die het
laogst in de huidige vorm vao kracht is, het eerst wordt besproken. De achterlig-
gende gedachte is dat verwacht kao worden dat deze regeling niet of nauwelijks
zal voldoen aao de thaos geldende opvattingen omtrent grondrechten.

Met dit criterium als uitgangspunt worden echter regelingen die erg op elkaar
lijken niet in onderlinge samenhang besproken. Vaodaar dat ik in bovenstaaode
opsomming ook enige samenhaog heb aaogebracht. Dit wordt aangeduid met de
romeinse cijfers, te weten kortweg
I militair tuchtrecht
II medisch tuchtrecht



III ambtenarentuchtrecht (inclusiefWSW en onderwijs)l26
IV NS-tuchtrecht
V scheepstuchtrecht (inclusief luchtvaarttuchtrecht)
VI landbouwtuchtrecht, dat niet gebaseerd is op de Wet tuchtrechtspraak

bedrijfsorganisatie)
VII pbo-tuchtrecht (de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie geheel of

deels van overeenkomstige toepassing127)
VIII accountantstuchtrecht
IX economisch-mededingingstuchtrecht
X makelaarstuchtrecht
X-A assurantie-bemiddeling
XI tuchtrecht ten aanzien van rechters
XII gedetineerdentuchtrecht
XllI rekenplichtigen op grond van de Comptabiliteitswet 1976
XIV tuchtrecht ten aanzien van notarissen, advocaten en octrooi-gemachtigden
In beginsel wordt het tuchtrecht dat gebaseerd is geweest op een aantal thans
ingetrokken regelingen niet meer besproken. Hierbij denk ik dan met name aan
art. 51, eerste en vijfde lid, Wet Autovervoer Personenl28, art. 61 Omroepwet129

en de Wet op de noodwachten 130.
Omdat de status van het Voorontwerp van een Wet op de rechtshulp 1980 onzeker

is en bovendien de regeling van tuchtrecht in de artikelen 72 tot en met 91 in grote
mate overeenkomt met die in de Advocatenwet, bespreek ik het Voorontwerp in
beginsel niet.

Ook de artikelen 10 tot en met 31 van de Wet op de paramedische beroepen
bevatten tuchtrecht. Van de mogelijkheid tuchtrecht op grond daarvan in te voeren
voor een bepaald paramedisch beroep is tot op dit moment geen gebruik gemaakt131

Deze regeling, die sterk lijkt op die in de Medische Tuchtwet, komt weI op een
aantal plaatsen ter sprake. Art. 158 voorstel van Wet big stelt intrekking van de
Wet op de paramedische beroepen voor.

126 Art. 25 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters (Stb. 1971, 295) bepaalt,
dat disciplinaire straffen niet worden opgelegd aan een burgemeester.

127 De regeling in de Wet op de Accountants-administratieconsulenten vertoont
ook verwantschap hiermee met name wat betreft het beroep op het College
van Beroep voor het bedrijfsleven.

128 Afgeschaft door art. 94 Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175).
129 Stb. 1987,249. Hoewel het geen tuchtrecht meer wordt genoemd zijn er nog

altijd sancties mogelijk zoals op grond van art. 134 e.v. Mediawet. Zie ook
art. 44-47 Mediawet: intrekking en herziening van zendtijdtoewijzing.

130 Met ingang van 1-7-1986 zijn bij de Intrekkingswet Bescherming Bevolking,
Stb. 1986,312 en 313, ingetrokken Titel I, IV, V, alsmede art. 7a, 8, 8a, 10,
21,23, 169 en 171a van de Wet op de noodwachten. (Zie daarvoor Kamer-
stukken 19394, 1985-1986, en 19974, 1986-1987). De overige bepalingen van de
Wet op de noodwachten zullen t.z.t. worden ingetrokken.

131 In het kader van de Wetgeving op de beroepsuitoefening in de individuele
gezondheidszorg is hier in de Tweede Kamer weI om gevraagd: Kamerstuk-
ken II 1975-1976, 13768, nr. 5.
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In paragraaf 2.7 zuIlen, gezien hun samenbang met onder andere de vrijheid van
meningsuiting, enkele sancties worden aangestipt die kunnen worden opgelegd
tijdens een vergadering132.

In 1990hebben het voorstel van Wet militair tuchtrecht en het voorstel van Wet
op de uitoefening van de diergeneeskunde het Staatsblad bereikt. Omdat dit
geschiedde op de valreep van afsluiting van het proefschrift worden beide wetten
nog aangeduid a1s voorstel van Wet.

Uit de bovenstaande opsomming van wettelijke regelingen van tuchtrecht blijkt dat
"door de overheid ingesteld" niet hetzelfde is als "publiekrechtelijk: tuchtrecht".
Privaatrechtelijk tuchtrecht kan ook door middel van een wettelijke vorm zijn
geregeld. Omgekeerd wordt dus met de term privaatrechtelijk tuchtrecht niet aileen
het verenigingstuchtrecht bestreken, maar bijvoorbeeld ook art. 422 Wetboek van
Koophandel.

Puur publiekrechtelijk zijn het militaire tuchtrecht (rubriek I), het ambtenaren-
tuchtrecht133 (rubriek ill met uitzondering van het Arbeidsovereenkomstenbesluit
en nr. 11e, het bijzonder onderwijs), het gedetineerdentuchtrecht (rubriek Xll) en
het tuchtrecht op basis van de Comptabiliteitswet 1976 (rubriek XIlI).

Als privaatrechtelijk zijn bijvoorbeeld aan te merken de Landbouwuitvoerwet
1938 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet (rubriek VI), de Wet economische mededin-
ging (rubriek IX) en het tuchtrecht dat het stramien van de Wet tuchtrechtspraak
bedrijfsorganisatie voigt (rubriek VII).

Hierboven is reeds gewezen op de woorden "door de overheid ingesreld" in art.
113, tweede lid, Grondwet. De regering acht de bepaling niet van toepassing op
tuchtrechtspraak ingevoerd op last van de overheid door privaatrechtelijke rechts-
personen die met overheidstaken zijn belast. Zij zijn te vinden in hoofdstuk ill-A
van het Reehtspositiebesluit onderwijspersoneel getiteld Overige voorwaarden voor
bekostiging van het bijzonder onderwijs (rubriek III, nr. 11e), in de Zaaizaad- en
Plantgoedwet en de Landbouwuitvoerwet (rubriek VI) en in de Landbouwkwali-
teitswet (rubriek VII, nr. 19) en de Meststoffenwet (nr, 20). Deze vormen van
tuchtrecht behandel ik weI. Hoewel bijvoorbeeld strict genomen het bijzonder
onderwijs, anders dan het openbaar onderwijs, niet kan worden bestempeld als een
overheidstaak, is het hiervoor opgesomde tuchtrecht wei ingesteld op grond van
een wettelijke opdracht van de overheid en moet dat tuchtrecht voldoen aan de
eisen daarbij gesteld door de overheid. Oat is voldoende reden om te onderzoeken
welke eisen gesteld worden en het te vergelijken met andere vormen van wettelijk
geregeld tuchtrecht.

132 Zie onder andere art. 25, 65-71, 85 en 161 Reglement van Orde van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal; art. 19,26 en 102-107 Reglement van
Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; art. 22 Provinciewet; art. 27
Nieuwe bepalingen met betrekking tot provincies (provinciewet) Kamerstuk-
ken II 1986-1987, 19836; art. 72 gemeentewet; art. 26 Nieuwe bepalingen met
betrekking tot gemeenten (Gemeentewet) Kamerstukken II 1985-1986, 19403.

133 Omdat de regeling van het ambtenarentuchtrecht gewoonlijk identiek is aan
het ARAR, bespreek ik vooral het ARAR en de politiereglementen. De andere
reglementen worden aileen besproken in geval van afwijkende bepalingen.
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Tuchtrecht in de vertrouwensberoepen is te vinden in het medisch tuchtrecht
(rubriek II), in de Wet op de Registeraccountants en in de Wet op de Accountants-
administratieconsuIenten (rubriek VIII), in de Wet op de rechterlijke organisa-
tiel34 (rubriek XI) en in de Wet op het Notarisambt, de Advocatenwet en het
Octrooigemachtigden-reglement (rubriek XIV).

In de vervoerssector komt ook veel tuchtrecht voor: zie de rubrieken IV (de
Spoorwegwet is een buitenbeentje dat enerzijds tot het vervoersrecht behoort,
anderzijds ook weI afkijkt bij het ambtenarentuchtrecht), V (de Schepenwet en
zijn evenbeeld de Luchtvaartrampenwet) en VII (aileen de Wet Autovervoer
Goederen en de Loodsenwet).

Kortom, de indeling van de lijst moet slechts gezien worden aIs een in beginsel
chronologische opsomming die aangeeft in welke volgorde de relevante tuchtrege-
lingen steeds zullen worden besproken.

134 Deze regeling is soms van overeenkomstige toepassing. Zie bijvoorbeeld art.
16 en 17 Beroepswet en art. 24 Beroepsreglement.
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2. Door de overheid geregeld tuchtrecht en
grondrechten

2.1 Inleiding

Nadat in het vorige hoofdstuk tuchtrecht aan een onderzoek is onderworpen,
worden in dit hoofdstuk eukele eisen geform u1eerd, die grondrechten stellen aan
door de overheid geregeld tuchtrecht. In dit hoofdstuk staan de normen in wette-
lijke regelingen van tuchtrecht en hun uitwerking door de tuchtorganen en de
tuchtrechters in rechtspraak centraal.
Om de varieteit aan grondreehten betrekkelijk eenvoudig te kunnen bespreken

wordt uitgegaan van de Nederlandse Grondwet. Na een artikelsgewijze bespreking
van met name hoofdstuk 1 daarvan, voigt na elk artikel de bespreking van het
internationale equivalent opgenomen in het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)l en in het Internatio-
naal Verdrag inzake burgerrechten en politieke reehten (IVBP).

Uit deze bespreking van de grondrechten vloeien eukele eisen voort, die door
de grondrechten aan door de overheid geregeld tuchtrecht worden gesteld. De
Nederlandse wettelijke tuchtregelingen worden daaraan getoetst.I Om de bespre-
king overzichtelijk te houden worden de wettelijke tuchtregelingen in een vaste,
in beginsel chronologische, volgorde besproken. Deze volgorde is uitgebreid
toegelieht in paragraaf 1.4.

1 Een nieuwe Nederlandse vertaling is opgenomen in Trb. 1990, 156 e.v. Zie
ook Nffi 1990, p. 1502-1506.

2 De reehter is bij zijn toetsing gebonden aan art. 120 Gw: "De reehter treedt
niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen." Dit
artikel sluit toetsing van een wet in formele zin en verdragen aan de Grondwet
uit, maar niet de toetsing van die wet aan ieder verbindende bepalingen van
een verdrag (art. 93 en 94 Gw). Het logische gevolg is dat voor de rechter op
de internationale equivalenten verhoudingsgewijs vaker en met meer sueees
een beroep wordt gedaan. Volgens Heringa en Zwart 1987, p. 158 richt deze
bepaling zich slechts tot de gerechten die behoren tot de rechterlijke macht.
Kortmann 1987, p. 333 neemt op grond van de toelichting aan dat het verbod
geldt voor aile instanties die met de toepassing van de wetten zijn belas!.
Volgens Van der Pot/Donner 1983, p. 391 moet het geacht worden te gelden
voor aile gerechten. Deze zinsnede is vervaUen in de l2e druk, p. 467.
Zie ook Burkens 1989, p. 49; Heringa en Zwart 1987, p. 20 en p. 157-158;
Kortmann 1987, p. 30-34 en p. 333-335; Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p.
194-195; Van Wissen 1989, p. 19-21 en 27-30.



"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.f

Omdat het veelomvattende grondrecht op behoorlijke rechtspraak de gehele tuebt-
procedure raakt za\ het in hoofdstuk 3 worden besproken. Enkele in hoofdstuk 1 van
de Grondwet geformuleerde grondrechten hebben zeer nauwe verwantschap met de
procedurele kant van tuebtrecht. Daarom worden ze in hoofdstuk 3 behandeld. Dit
betreft met name art. 12 Gw, dat het binnentreden in een woning regelt. Het komt
aan de orde in paragraaf 3.5.2 waarin de opsporingsmiddelen en bevoegdheden
worden beschreven. Het nulla-poenabeginsel, inhoudend dat geen feit strafbaar is
dan nit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling, is verwoord
in art. 16 Gw. Het wordt uitgebreid behandeld in paragraaf 3.9.2.1. Op grond van
art. 17 Gw kan niemand tegen zijn wi! worden afgehouden van de rechter die de
wet hem toekent. Hierop wordt nader ingegaan in de paragrafen 3.1.2 en 3.4. M.
18 Gw, dat het recht op bijstand in rechte formuleert, komt aan de orde in de
paragrafen 3.1.3 en 3.7.3.4.

Drie in het eerste hoofdstuk van de Grondwet genoemde artikelen zijn irrelevant
voor tuchtrecht en komen daarom in het geheel niet aan de orde in het proef-
schrift. Dit is ten eerste art. 14 Gw betreffende onteigening. Ten tweede wordt
geen aandacht geschonken aan art. 20 Gw, dat de bestaanszekerheid der bevolking
en spreiding van welvaart, aaospraken op sociale zekerheid en het recht op
bijstand van overheidswege formuleert. Ten derde stelt ook art. 21 Gw betref-
fende de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het
leefmilieu geen concrete eisen aan de wettelijke regeling van tuchtrecht.

2-2 Gelijke behandeling van gelijke gevallen

Art. 1 Grondwet luidt:

De eerste zin van dit artikel verwoordt het gelijkbeidsbeginsel: gelijke gevallen
dienen gelijk te worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk naar de mate
van hun ongelijkheid", Aldus geformuleerd bevat het artikel een formeel crite-
rium. Er moet immers nog bepaald worden aan de hand van welk nader criterium
dient te worden beoordeeld of gevallen inderdaad gelijk zijn.

Vervolgens geeft de tweede zin een negatieve omschrijving van hetgeen reeds
in de eerste zin van het artike! is weergegeven: discriminatie wegens godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook,
is niet toegestaan. Hoewel deze tweede zin dus weI een enuntiatieve opsomming
van criteria bevat, helpt hij ons niet veel verder omdat het probleem nu verscho-

3 Burkens 1982, p. 49-65; Burkens 1989, p. 23; Heringa en Zwart 1987, p. 27-30;
Kortrnann 1987, p. 61-65; Meuwissen 1984, p. 148-152; Van der Pot/Don-
ner /Prakke 1989, p. 260-270; Van Wissen 1989, p. 52-57.

4 Kamerstukken II 1975-1976, 13872,or. 3, p. 25; Nng, deel15, p. 25.
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ven is naar de vraag wanneer er sprake is van discriminatie. Na bes~reking van
een vijftal omschrijvingen komt Burkens tot een eigen interpretatie :

"discriminatie betreft groepseigenschappen",

"Discriminatie heeft betrekking op groepen die als groep worden gekenmerkt
door attributen die de leden van de groep Of iiberhaupt met kunnenafleggcn
(zoals ras of geslacht), ofwel met kunnen afleggen zonder daarmee schade te
berokkenen aan de eigen persoonlijkheid (zoals godsdienst, levensovertuiging
of politieke gezindheid), (oo) uit bovenbedoelde, persoonsgebonden groepsat-
tributen mag met categoriaal geconc1udeerd worden tot het ontbreken van
zakelijk relevante differentiatiecriteria."

Oftewel bijvoorbeeld

"Uit het groepskenmerk "vrouw-zijn" mag op grond van bet discriminatieverbod
niet geconc1udeerd worden tot het (op zich zakelijk relevante) differentiatiecri-
terium: ongeschiktheid voor een leidinggevende functie",

Hirsch Ballin vat zijn ideeen als voigt samen:

"Het recht moet berusten op belangenafwegingen uit algemene gezichtspunten,
Wegens bun volledige gebondenheid aan bet recht als grondslag van hun
handelen moet aan staatsorganen altijd - ook wanneer zij een discretionaire
bevoegdheid uitoefenen - de eis worden gesteld dat zij belangen uit algemene
gezichtspunten afwegen."

"Het gelijkheidsbeginsel stelt allereerst de eis dat er differentiatiecriteria zijn.
o Inzake de vaststelling welke differentiatiecriteria zullen worden gebanteerd,
diskwalificeert bet gelijkheidsbeginsel in beginsel die criteria die iemands door
grondrecbten beschermde persoonlijke identiteit betreffen als discriminatoir,
In andere gevallen - en eventueel bij wijze van "tegenbewijs" ter rechtvaardi-
ging van de in beginsel gediskwalificeerde criteria - vereist toetsing aan bet
gelijkheidsbeginsel een beoordeling van de belangenafweging die tot de keuze
voor een bepaald differentiatiecriterium heeft geleid. Daartoe moet worden
nagegaan of her aanleggen van een bepaald differentiatiecriterium, dat wil
zeggen bet op een bepaalde manier maken van onderscheid, een rechtens aan-
vaardbaar middeI is om bet doel na te streven dat bet betrokken orgaan zich
binnen het kader van zijn bevoegdheid heeft gesteld of waarvan de verwezenlij-
king eraan is opgcdragen.v

5 Burkens 1982, p. 61-64.
6 E.M.H. Hirsch Ballin, Artikel1 van de Grondwet als fundamentele constitutio-

nele norm, in: Gelijkbeid en recht, onder redactie van C.W. Maris, reeks Recbt
en Welzijn, Van Loghum SlaterusjW.EJ. Tjeenk Willink DeventerjZwolle
1988, p. 129 en p. 145.
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Art. 1 Gw bestrijkt het terrein van zowel de wetgeving als het bestuur als de
rechtspraak. Een voorstel voor een Algemene wet gelijke behandeling is aan de
Raad van State ter advisering voorgelegd.?

Art. 14 EVRM bepaalt:

"Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet
worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoaIs geslacht,
ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschap-
pelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte
of andere status."8

Een bepaling van dezelfde strekking is opgenomen in art. 2, eerste lid, IVBP.
Deze twee bepalingen garanderen de gelijkheid slechts ten aanzien van de
(andere) in het verdrag erkende rechten en vrijheden. Art. 26 IVBP heeft
daarentegen een ruimere strekking:

"Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op
gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie
van welke aard ook en garandeert een ieder gelijke en doeimatige bescherming
tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidsldeur, geslacbt, taal,
godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke
alkomst, eigendom, geboorte of andere status.,,9

In dit kader kan ook gewezen worden op het Internationaal Verdrag inzake de
uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie en het Verdrag inzake de
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen.

Het vereiste van gelijke behandeling geldt ook voor wettelijke regelingen van
tuchtrecbt, zodat zij niet een ongelijke behandeling van gelijke gevallen mogen
bevatten. Het is overigens niet vereist dat in de tuchtwet zelf expliciet wordt
opgenomen dat niet mag en zal worden gediscrimineerd.

In enkele gevallen is voor de rechter een beroep gedaan op bet gelijkheidsbe-
ginsel teneinde aan te tonen dat ten onrecbte is overgegaan tot vervolging. In
de zaak X vs Nederland deed X beroep op art. 14 EVRM. De Commissie maakte
daar korte metten mee:

"However the Commission has already noted that the applicant has not
succeeded in producing prima facie evidence showing that he was convicted
contrary to a constant practice of non prosecution, of which the case of "Radio
Veronica" was an example. Moreover, it is a general principle that decisions in
criminal matters are taken on the basis of the particular circumstances of each

7 Stcrt. 1990, 134, p. 1 en p. 4.
8 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 446-459; Fawcett 1987, p. 294-306; Kleijn en

Kroes 1986, p. 36-51; Van Wissen 1989, p. 57-58.
9 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 458-459; Kleijn en Kroes 1986, p. 36-49; Van

Wissen 1989, p. 58-59.
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case. An examination of the present complaint, including an examination ex
officio, does not therefore disclose any appearance of a violation of Article 14
in conjunction with Article 7 of the Convention.',lO

Oat het moeilijk is aan te tonen dat een andere zaak gelijk is, blijkt ook uit twee
tuchtzaken ten aanzien van ambtenaren. In deze zaken wordt overigens een beroep
gedaan op het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.
Aan een chauffeur van een vuilniswagen is een disciplinaire straf opgelegd, omdat
hij weigerde gevolg te geven aan een schriftelijke opdracht van zijn chef om een
aantal plastic zakken met grofvuil, die in een straat van de gemeente waren achter-
gebleven, alsnog op te halen. Hoewel de beide andere leden van zijn ploeg dit ook
hebben geweigerd, is de chauffeur als enige van de ploeg disciplinair gestraft. De
Centrale Raad van Beroep verwerpt het beroep op het gelijkheidsbeginsel met de
overweging dat de opdracht in eerste instantie aan eiser in zijn hoedanigheid van
chauffeur van de ploeg is uitgereikt. Bovendien zijn de beide andere leden, anders
dan eiser, door diens weigering om naar de straat te rijden niet in de ~elegenheid
geweest hun voorgenomen weigering daadwerkelijk gestand te doen.!

De andere zaak betrof een ontslag van een medewerker van de PTf. Velen op
het Expeditieknooppunt waar eiser werkzaam was, was het zich in enigerlei vorm
toeeigenen van goederen verweten, maar na een individuele benadering en weging
werden "slechts" 16 personen ontslagen. De Centrale Raad van Beroep overweegt
dat de PTf terecht tot een individuele benadering en besluitvorming is overgegaan.
De rechter dient zich in zo'n geval

"te beperken tot de vraag of het betrokken orgaan criteria heeft aangelegd,
welke hij in algemene zin kon aanleggen zonder aldus in strijd te komen met
het gelijkheidsbeginsel, en vervolgens of het orgaan die criteria ook op een
consistente wijze heeft gehanteerd; waarbij aan het orgaan alsdan een zekere
ruimte moet worden gelaten voor het afwegen van bepaalde omstandigheden
en nuances en de rechter slechts in dient te grijpen bij duidelijk in het oog
springende, van de criteria afwijkende beslissingen, die consequenties moeten
hebben voor andere gevallen."

I.c. acht de CRvB het gelijkheidsbeginsel niet geschonden.l-

10 7721/76,0 & R 11, p. 211.
11 CRvB 25-2-1986, TAR 1986, nr. 105, p. 229-230.
12 CRvB 24-2-1987, TAR 1987, nr. 85, p.179-181.
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"1. De wet regelt wie Nederlander is.
2. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
3. UitIevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschrif-
ten omtrent uitIevering worden bij de wet gegeven.
4. Ieder heeft het recht bet land te verlaten, beboudens in de gevallen, bij
de wet bepaald." 13

2.3 Nederlander; vreemdeling

AIt. 2 Grondwet luidt:

Voor ons onderwerp is aileen bet eerste lid, dat bepaalt dat de wet in formele
zin regelt wie Nederlander is, van belang. De bespreking van dit artikel kan dus
kort zijn. In art. 2 Gw zijn vergeleken met de regeling in de artikelen 4, tweede
lid, en 6 van de Grondwet 197214 enkele verscbillen aan te wijzen. Ten eerste
is de bepaling over de ingezetenen uiet opnieuw opgenomen omdat de regering
baar overbodig acbtte. Aangezien zij nog wei relevant is voor de regeling van
bet kiesrecbt zaI in bet kader van art. 59 Gw een omschrijving dienen te worden
opgenomen.P Ten tweede wordt met geen woord meer gerept over naturalisatie'P.
In artikel2 is ecbter voor een aantal rechten nog altijd geen plaats ingeruimd.
Daarbij kan men denken aan bijvoorbeeld bet recbt op nationaliteit (art. 15, eerste
lid, UVRM)17 en bet recbt op bewegingsvrijhcidl't, De bewegingsvrijbeid wordt
wei gegarandeerd door art. 12, eerste lid, IVBP:

"1. Een ieder die wettig op het grondgebied van een Staat verblijft, heeft, binnen
dit grondgebied, het recbt zicb vrijelijk te verplaatsen en er zijn verblijfplaats
vrijelijk te kiezen. ( ..)
3. De bovengenoemde rechten kunnen aan geen andere beperkingen worden
onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorzien, nodig zijn ter bescberming

13 Heringa en Zwart 1987, p. 30-31; Kortmann 1987, p. 65-70; Meuwissen 1984,
p.152-154; Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 271-274; Willems 1982, p.
66-113; Van Wissen 1989, p. 59-64.

14 AItikel4, tweede lid, luidde: "De wet regelt de toelating en de nitzetting van
vreemdelingen en de algemene voorwaarden, op welke ten aanzien van bun
uitlevering verdragen met vreemde Mogendheden kunnen worden gesloten."
Artikel 6 luidde: "1. De wet verklaart wie Nederlanders en wie ingezetenen zijn.
2. Naturalisatie geschiedt door of krachtens de wet.
3. De wet regelt de gevolgen der naturalisatie ten aanzien van de ecbtgenote
en minderjarige kinderen van de genaturaliseerde."

15 Heringa en Zwart 1987, p. 30; Kortmann 1987, p. 65; Willems 1982, p. 73-74;
Van Wissen 1989, p. 60.

16 Kortmann 1987, p. 65.
17 Willems 1982, p. 71-72.
18 Heringa en Zwart 1987, p. 31; Kortmann 1987, p. 70; Meuwissen 1984, p. 154;

Van der PotfDonner/Prakke 1989, p. 271-273; Rijnen 1982, p. 523-526;
Willems 1982, p. 102-108; Van Wissen 1989, p. 63-64.
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van de nationale veiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid of de goede
zeden of van de reebten en vrijheden van anderen en verenigbaar zijn met de
andere in dit Verdrag erkende rechten,"

Een bijna woordelijk gelijke bepaling is opgenomen in art. 2, eerste lid, van het
Vierde Protocol bij het EVRM.19 Het is de vraag of een bepaling als art. 15 Wet op
de rechterlijke organisatie, op grond waarvan de rechterlijke ambtenaren die zijn
aangesteld om een gedeeltelijke of volledige werktijd te vervullen, verplicht zijn
te wonen in of nabij de gemeente waarin het gerecht of parket waarbij zij zijn
aangesteld gelegen is, behoudens gegeven ontheffing, aan bovenstaande artikelen
voldoet.20

Artikel 2 Gw is met name van belang voor de bepaling van de reikwijdte van die
artikelen uit hoofdstuk 1 van de Grondwet die reebten toekennen aan aileen
Nederlanders zoals art. 3, 4, 19, derde lid, en 20, derde lid. Bovendien kan het
hebben van de Nederlandse nationaliteit een voorwaarde zijn voor toelating tot
en/of deel uitmaken van de groep waarop de tuchtnorm van toepassing is. Te
denken valt aan art. 125e, eerste en tweede lid, Arnbtenarenwet 1929:

"1. In dit artikel wordt onder vertrouwensfunctie verstaan: een functie die de
mogelijkheid biedt de veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat te
schaden.
2. Voor de vervulling van een vertrouwensfunctie komt sleebts in aanmerking
degene die Nederlander is. Degene die geen Nederlander is, kan niettemin
worden aangesteld wanneer het dienstbelang dat bepaaldelijk vordert."

Andere voorbeelden zijn te vinden in art. 12, eerste lid, sub e, Wet op de reebter-
lijke organisatie, dat bepaalt dat leden van de rechterlijke macht, die voor het leven
zijn benoemd door de Hoge Raad worden ontslagen indien zij het Nederlander-
schap verliezen en in art. 10 Wet op het Notarisambt dat luidt:

"Niemand is tot notaris benoembaar dan hij, die:
1'. Nederlander is in het volle genot der burgerlijke en burgerschapsreebten (..)".

Art. 2 Gw laat toe dat bij toelating en uitzetting van vreemdelingen en bij uitleve-
ring rekening wordt gehouden met door de betrokkene gepleegde tuchtvergrijpen.
De regeling wordt immers aileen aan een bepaalde vorm gebonden en er wordt
gezwegen over de nadere inhoud. Artikel1 van de Uitleveringswet definieert echter
de uitlevering als de:

"verwijdering van een persoon uit Nederland, met het doel hem ter beschikking
te stellen van buitenlandse autoriteiten ten behoeve van hetzij een tegen hem

19 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 419-423.
20 Stb. 1989,420 en 425. Zie ook L.M. Burger, De verhouding tussen de woon-

plicht voor ambtenaren en het grondrecht van vrijheid van woonplaatskeuze,
NJCM-Bulletin 1990, p. 762-774.
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gericht strafrechtelijk onderzoek, hetzij de tenuitvoerlegging van een straf of
strafrechtelijke maatregel".

A.HJ. Swart concludeert op grond daarvan dat uitlevering:

"als vorm van hulpverleuing er uitsluitend toe is bestemd, de vervolging van
strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van strafsancties te vergemakkelij-
ken. De uitlevering is er niet ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van
andere sancties, zoals civieirechtelijke, administratiefrechtelijke en tucht-
rechtelijke."21

De Vreemdelingenwet bevat regels betreffende de toelating en uitzetting van
vreemdelingen en betreffende het toezicht op vreemdelingen die in Nederland
verblijf houden. Ook hier zou het mogelijk zijn dat rekeuing wordt gehouden met
door de vreemdeling gepleegde tuchtvergrijpen. Vergelijk bijvoorbeeld art. 8,
eerste lid, aanhef en sub c:

"Het is aan vreemdelingen C..) toegestaan in Nederland te verblijven, indien
en zolang zij:
c. geen gevaar opleveren voor de openbare rust, de openbare orde of de
nationale veiligheid."

Het begrip "openbare orde" komt ook terug als toetsingscriterium bij het intrek-
ken van de vergunuing tot verblijf en bij het verlenen van de vergunuing tot
vestiging. In de jurisprudentie terzake heb ik geen gevallen gevonden waarin
rekeuing wordt gehouden met tuchtrechtelijke vergrijpen.

In dit kader is wei een zaak betreffende art. 52 EEG-Verdrag relevant.22 De
feiten liggen aldus. X is jurist van Franse en Duitse nationaliteit. Hij is van
september 1947 tot maart 1966 notaris in Frankrijk geweest. Hij heeft ontslag
genomen uit die functie in verband met tuchtmaatregelen die door de Chambre
de discipline des notaires du Haut-Rhin tegen hem zijn genomen. Nadien heeft
hij eerst verzocht om inschrijving op de lijst van rechtskundig adviseurs te
Marseille en later om toelating als advocaat bij de balie te Mulhouse. Beide
verzoeken zijn afgewezen op grond dat hij niet voldoet aan de voor advocaten
gestelde moraliteitsvoorwaarden, die ingevolge de Franse wet eveneens gelden
voor degenen die zijn ingeschreven op de lijst van rechtskundig adviseurs.
Parallel met zijn vruchteloze pogingen in Frankrijk verkreeg X na eerst door de
balie te Freiburg te zijn geweigerd, op 22 augustus 1979 zijn inschrijving bij de
balie te Offenburg CBRD). Vervolgens opende hij in Mulhouse een "officine de
juris-consulte", waarop de plaatselijke orde een besluit heeft genomen waarbij
aan de advocaten bij die balie wordt verboden om bijstand te verlenen aan

21 A.H.J. Swart m.m.v. K. Helder, Nederlands uitleveringsrecht, W.EJ. Tjeenk
Willink ZwoUe 1986, p. 1.

22 Hofvan Justitie 19-1-1988, 292/86. Ook opgenomen in NJB 1989, p. 504. Zie
ook paragraaf 2.14.
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advocaten die niet aan de gestelde moraliteitsvoorwaarden voldoen, en met name
niet aan X. X beroept zieh vervolgens op richtlijn 77/249 (PB 1977, L 78, p. 17)
van de Raad van de Europese Gemeenscbappen tot vergemakkelijking van de
daadwerkelijke nitoefening door advocatF.n van het vrij verrichten van dieosten.

Het Hof van Justitie geeft de volgende, prejudiciele beslissing. Iemand, die !;" (
onderdaan is van twee Lid-Staten en in een van die Lid-Staten is toegelaten als
advocaat, kan zich in de andere Lid-Staat beroepen op de bepalingen van richt-
lijn 77/249, wanneer aan de daarin omschreven toepassingsvoorwaarden is vol-
daan. Advocaten-dienstverrichters zijn wei op grond van de ricbtlijn gehouden de
beroepsregels na te leven die in de ontvangende Lid-Staat van toepassing zijn.
Daarbij gaat de riehtlijn er van uit, dat de dienstverrichter de bekwaarnheid
bezit om die regels te eerbiedigen. Op de bepalingen kan dan ook geen beroep
worden gedaan door een in een Lid-Staat gevestigde advocaat die in een andere
Lid-Staat zijn werkzaamheden wi! uitoefenen als dienstverrichter, wanneer de
toegang tot het beroep van advocaat hem in laatstbedoelde staat is ontzegd om
redencn verband houdend.met waardigheid.jeerbaarheid en integriteit. Ingevolge
art. 52 EEG- Verdrag omvat de vrijheid van vestiging de toegang tot werkzaamhe-
den anders dan in loondienst alsook de uitoefening daarvan "overeenkomstig de
bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen
onderdanen zijn vastgesteld." Uit deze regel voIgt,

"dat bij gebreke van specifieke gemeenschapsbepalingen terzake elke Lid-Staat
in beginsel vrij is om de uitoefening van het beroep van advocaat op zijn
grondgebied te regelen.
29 Daaraan moet worden toegevoegd, dat de in bepaalde Lid-Staten bestaande
verplicbting om zicb bij een balie te laten insehrijven, naar gemeenschaps- /'
recht wettig is, mits die insehrijving openstaat voor onderdanen van alle
Lid-Staten zonder onderscheid. Die verpliehting heeft immers met name tot
doel, de moraliteit van de advocaat en de naleving van de beroepsregels te
waarborgen en het tuehtrechtelijk toezieht op zijn werkzaamheden mogelijk te
maken, welk doel alleszins bescherming verdient.'

In Nederland is deze materie in de artikelen 16a-16f en art. 60a Advocatenwet
geregeld.P Daarnaasl is in art. 2g, eerste en tweede lid, van de Wet regelende
de uitoefening der geneeskunst en in art. 7g, eerste en tweede lid, van de Wet
inzake de uitoefening der tandheelkunst een regeling opgenomen, waardoor aan
onderdanen van de lid-staten der EEG, die aan de voorwaarden voldoen, in
beginsel de bevoegdheid wordt toegekend in Nederland respectievelijk de genees-
kunst/verloskunst en de tandheelkunst uit te oefenen of in de uitoefening van
hun beroep diensten te verlenen aan personen bier te lande. Dit is een uitwer-
king van, wat het tuehtrechtelijke deel betreft, met name de richtlijnen 75/362
(PB 1975, L 167, p. 10-11) en 78/686 (PB 1978, L 233, p. 5-7). Het zevende lid
van beide artikelen luidt:

23 Zie verder Stefan Van Camp, Het statuut van de advocaat in het Europese
Gemeenschapsreeht, IUS Interuniversitaire Studenten Reeks Dr. 11, K1uwer
rechtswetenscbappen Antwerpen 1989.



"Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing ten aanzien van onderdanen
van de lid-staten der Europese Econonllsehe Gemeensehap, op wie een maatre-
gel, herustende op een rechterlijke, tuchtrechtelijke of [een) administratiefreeh-
telijke hesIissing van toepassing is, op grond waarvan zij hun rechten ter zake
van de uitoefening van het hetrokken heroep in het land waar de besIissing
genomen is, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend hebhen verloren,"

"Het zevende lid is opgenomen om te voorkomen dat artsen en verloskundigen
aan wie in het buitenland de uitoefening van de geneeskunst respeetievelijk
van de verloskunst als verloskundige is ontzegd, of die zijn geschorst, in
Nederland hun heroep kunnen uitoefenen. De riehtIijnen laten een dergelijke
uitzondering toe. Het gaat niet aan de mogelijkheid te geven dat een buiten-
landse reehterlijke of tuehtreehtelijke maatregel door verplaatsing van de
praktijkuitoefening naar een andere lid-staat wordt omzeild:24

De memorie van toeliehting verduidelijkt de opneming aldus:

Aldus rijzen twee praktische vragen. Ten eerste, hoe is met zekerheid te achter-
halen of zo'n tuchtrechtelijke beslissing is genomen ten aanzien van deze heroeps-
heoefenaar? De CDA-fractie pleit dan ook voor een Europees registratiesysteem,
zodat juridische gegevens samenhangend met het recht om het deshetreffende
beroep uit te oefenen, zonder schade voor de privacy van hetrokkenen kunnen
worden uitgewisseld. De staatssecretaris zegt toe zich daarvoor in te zetten.25

Ten tweede rijst de vraag of het tuchtrechtelijke vonnis inhoudelijk kan of
zal worden getaxeerd. In bet voorlopig verslag wijzen leden van de CDA-fractie
erop, dat de onderlinge erkenning van diploma's door lid-staten wordt gedragen
door minimumeisen welke in de desbetreffende EG-ricbtIijnen zijn vastgesteld.
Dergelijke normen gelden niet ten aanzien van juridische besIissingen waardoor
het recht op heroepsuitoefening gebeel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend wordt
verloren. Dus is het mogelijk dat een beroepsbeoefenaar voor een handeling een
sanctie krijgt opgelegd die in een andere EG-lidstaat geen reden is voor een
sanctie of een geheel andere sanctie tot gevolg zou bebhen. De regering is niet
in staat informatie te verschaffen over de mate waarin in Nederland en in de
overige lid-staten overeenkomstige normen en saneties in vergelijkbare gevaIlen
worden gebanteerd. Omdat in bet zevende lid aIleen wordt bepaald dat de eerste
twee leden niet van toepassing zijn, en dus wei aUe overige bepaIingen van de
heide wetten blijft art. 2 van toepassing. Dit boudt in dat per individueel geval de
minister, gehoord de betrokken adviescommissie, toeb de hevoegdheid kan ver-
lenen om aIs mediscb beroepsbeoefenaar in Nederland werkzaarn te zijn. Voor
tandbeelkunde geldt een zelfde regeling.26

24 Kamerstukken II 1983-1984, 18454, nr. 3, p. 8 en p. 9.
25 Handelingen TK 25-9-1985, p. 172, p. 180,p. 184 en p. 186.
26 Kamerstukken II 1984-1985, 18454,nr. 4, p. 3; nr. 5, p. 5; Handelingen TK

25-9-1985, p. 172, p. 180 en p. 184.
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Artikel 3 Grondwet luidt:

"Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.r/"

Dit artikel is een precisering en tegelijk een beperking van artikel1 Gw. Het
preciseert namelijk de toepassing van bet gelijkbeidsbeginsel bij benoemingen in
openbare dienst. Het artikel ziet ecbter aileen maar op Nederlanders. In zoverre
bevat bet artikel dus een beperking ten opzicbte van artikel 1. Anderzijds worden
vreemdelingen niet uitgesloten van een benoeming in openbare dienst. Kortom,
op grond van artikel 3 mag tussen Nederlanders niet worden gediscrimineerd bij
zo'n benoeming. Op grond van artikel1 mag dat ook niet tussen vreemdelingen
onder ling. Oat boudt echter wei de mogelijkbeid open om criteria ter beoordeling
van gescbiktbeid en bekwaambeid toe te passen, mits bet criterium redelijk is,
bet op gelijke voet geldt voor allen en mits bet bezien wordt per concrete persoon
en concrete functie. Aldus dient de beslissing over al of niet benoeming gebaseerd
te zijn op rationele, voor de te nemen beslissing relevante gronden.

Het begrip openbare dienst is in de parlementaire gescbiedenis niet exact
omlijnd. In ieder geval geldt bet artikel ook voor ambten van de gedecentrali-
seerde overheden. Het recht kan niet beperkt worden omdat niet voorzien is in
een beperkingsclausule, De afgrenzing met artikel 4 Gw kan gemaakt worden door
artikel 3 te be:Jerken tot benoemingen en artikel4 tot aileen (benoemingen na)
verkiezingen .

De internationale equivalenten zijn opgenomen in art. 21, tweede lid, Univer-
sele Verklaring van de Recbten van de Mens, in art. 25, aanbef en sub c, tart.
2 IVBP en art. 5, aanhef en sub c, tart. 2 Internationaal Verdrag inzake de
uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.

Hoewel bet recht op gelijke voet in openbare dienst te worden benoemd niet kan
worden beperkt, mogen wei geschiktheidseisen worden gesteld. Tot ongescbiktbeid
kan leiden een onherroepelijke tucbtrecbtelijke veroordeling voor een tuchtrecb-
telijk vergrijp, dat nauw verwant is met de functie waarin betrokkene benoemd
zaI gaan worden, terwijl sinds die veroordeling een bepaalde redelijke termijn
nog niet is verlopen. Het past immers bijvoorbeeld niet een medicus, die tucbt-
recbtelijk is veroordeeld, te benoemen tot regionaal inspecteur van bet Staats-
toezicht op de Volksgezondheid. Voor de bepaling van de redelijke termijn kan
aansluiting worden gezocht bij de Wet op de justitiele documentatie en op de
verklaringen om trent bet gedrag29

Overigens is bet artikel aileen van toepassing op benoemingen in openbare

27 Burkens 1982, p. 55; Heringa en Zwart 1987, p. 31-32; Kortmann 1987, p. 71-72;
Meuwissen 1984, p. 154-156; Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 270-271;
P.L.G. van Velzen 1982(1) p. 114-122; Van Wissen 1989, p. 64-65; Kamerstnk-
ken II 1975-1976, 13872, nr. 3, p. 25-26; Nng, deel15, p. 25-26.

28 Kamerstnkken II 1976-1977, 13872, nr. 7, p. 20; Nng, deel15, p. 188.
29 Wet van 15-8-1955, Stb. 395.
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"ledere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegen-
woordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden
verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.'v!

dienst en niet op ontslag daaruit30. Gezien die beperkte reikwijdte is het niet
nodig het in wettelijke tuchtregelingen nogmaals te verwoorden.

2.4 Kiesrecht

Artikel 4 Grondwet luidt:

Het handboek Van der Pot/Donner /Prakke begint de bespreking van dit artikel
met de woorden32:

"De opneming van het kiesrecht als grondrecht, en dat op een plaats die onmid-
dellijk aansluit bij de expliciete gelijkheidsrechten, voltooit de ontwikkeling
waarbij dat recht de kroon van verantwoordelijk staatsburgerschap is geworden,
de algemene aanspraak om zich te doen vertegenwoordigen en deel te hebben
aan het volk dat zijn regeerders uitkiest."

Deze "kroon van verantwoordelijk staatsburgerschap" omvat het actief en het
passief kiesrecht. Hoewel het grondrecht een plaats gegeven is tussen andere
klassieke grondrechten zijn er toch verschillen aan te wijzen33. Ten eerste is
voor de uitoefening van het grondrecht overheidsoptreden onmisbaar. Daarbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de organisatie van verkiezingen. Ten tweede
heeft het deels een groepskarakter omdat de Westerse democratieen niet zonder
de werking van politieke partijen kunnen. Ten derde ligt het doel van het kiesrecht
vast: het moet er namelijk toe leiden dat de staatsinstellingen zo optimaal mogelijk
worden samengesteld en functioneren.H Het kiesrecht is meer een staatsrechte-
lijke bevoegdheid dan een staatsrechtelijke vrijheid, zoals de meeste andere
klassieke grondrechten=.

Bij nadere beschouwing blijkt artikel 4 (evenals artikel 3) een uitzondering op
het gelijkheidsbeginsel in artikel1 te bevatten: het kiesrecht wordt namelijk aileen
maar gelijkelijk toegekend aan aile Nederlanders (en dus niet aan "Allen die

30 Op ontslag is natuurlijk weI art. 1 Gw van toepassing.
31 Heringa en Zwart 1987, p. 32-34; Kortmann 1987, p. 72-76; Meuwissen 1984,

p. 156-157; Van der Pot/Donner /Prakke 1989, p. 275-280; Van Velzen 1982(2),
p. 123-139; Van Wissen 1989, p. 66-67.

32 Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 275.
33 Kortmann 1987, p. 73.
34 Zie ook Van Velzen 1982(2), p. 128-129; Van Wissen 1989, p. 66.
35 Koekkoek 1982, p. 6-7.
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zich in Nederland bevinden")36. De term "gelijkelijk"37 wijst er bovendien op dat
iedere uitgebrachte stem evenveel gewicht dient te worden toegekend. Uit de parle-
mentaire geschiedeuis blijkt echter dat in feite bedoeld is het principe "one man,
one vote" in het artikel op te nemen.38

Vervolgens is voor de reikwijdte van het artikel van belang wat onder "algemeen
vertegenwoordigende organen" dient te worden verstaan. Uit de parlementaire
behandeling blijkt dat daar in ieder geval toe gerekend dienen te worden beide
karners der Staten-Generaal, provinciale staten, de gemeenteraad en voorts aile
organen waarvan de taak niet beperkt is tot een speciaal onderdeel van het
bestuursterrein en niet als licht kan worden beschouwd. Aan die omschrijving
zal waarschijnlijk aileen nog bijvoorbeeld een "zware deelgemeenteraad" voldoen.39

Uit de zinsnede "behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen"
blijkt dat delegatie niet is toegestaan. Bij de uitzonderingen dient gedacht te
worden aan de "getrapte" verkiezing van de Eerste Karner der Staren-Generaal.l''
Behalve bij wet kunnen die beperkingen en uitzonderingen ook gesteld worden in
de Grondwet. Met narne kan daarbij gedacht worden aan de artikelen 54-57 en
129 Gw (regeling van respectievelijk de verkiezingen van de Staten-Generaal en
van de verkiezing van de provinciale staten en de gemeenteraad). Tot slot regelt
art. 130 Gw het kiesrecht van ingezetenen-niet-Nederlanders.41

Ter uitvoering van de Grondwet zijn in 1986 gewijzigd de bepalingen in de Kies-
wet, gemeentewet en Provinciewet betreffende de uitsluiting van het kiesrecht en
de verkiesbaarheid alsmede de regeling van de uitoefening van het kiesrecht door
ben aan wie rechtmatig bun vrijbeid is ontnomen42 en de bepalingen in onder
andere bet Wetboek van Strafrecht43 Tbans zijn aileen nog van bet kiesrecht
uitgesloten op grond van art. B5, eerste lid, Kieswet:

"a. zij die bij onherroepelijke recbterlijke uitspraak van het kiesrecht zijn ontzet;
b. zij die krachtens onherroepelijke recbterlijke uitspraak wegens een geestelijke
stoornis onbekwaarn zijn rechtshandelingen te verrichten."

36 Van Velzen 1982(2), p. 127.
37 Het artikel omvat dus overigens ook de gelijkheid met betrekking tot bet pas-

sieve kiesrecbt.
38 Heringa en Zwart 1987, p. 33; Kortmann 1987, p. 74.
39 Zie ook art. 88 Nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten (Gemcente-

wet) Kamerstukken II1985-1986, 19403, Dr. 3, p. 39 en p. 107-108.
Zie tevens Kortmann 1987, p. 74-75; Van der Pot/Donner/Prakkc 1989, p.
277-278; Van Velzen 1982(2), p. 125; Van Wissen 1989, p. 67.

40 Kortmann 1987, p. 75-76; Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 278; Van
Velzen 1982(2), p. 126.

41 Artikel130 is op 1-4-1985 in werking getreden (additioneel artikel XXVIII).
Tevens dient nog gewezen te worden op een aantal additionele artikelen te
weten de artikelen II, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII en XXVII.

42 SIb. 1986, 138.
43 bSt . 1986, 139.
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"a. voor hen die op de dag van de stemming een zodanige feitelijke bewegings-
vrijheid genieten dat zij in persoon aan de stemming kunnen deelnemen;
b. voor hen die op grond van het regime van de inrichting waarin zij verblijven
aanspraak hebben op periodiek verlof."

Op grond van art. B6 kunnen kiesgerechtigde personen aan wie op de dag der
stemming rechtmatig hun vrijheid is ontnomen, hun kiesrecht nitoefenen door bij
volmacht te stemmen. Deze beperking tot stemming bij volmacht geldt niet:

De internationa!e bepa\ingen, waarin het recht is verwoord op periodieke en
eerlijke verkiezingen evenals het kiesrecht, zijn art. 21, derde lid, UVRM, art. 3
van het Eerste Protocol bij het EVRM, art. 25, sub b, IVBp44 en art. 5, aanhef
en sub c, IVRD.

De mogelijkheid een kiesgerechtigde uit te sluiten van het kiesrecht is dus sterk
beperkt. Omdat aileen bij wet in formele zin beperkingen kunnen worden aan-
gebracht, is het niet mogelijk door middel van het wettelijke tuchtrecht verder-
gaande beper kingen aan te brengen.

In de huidige tuchtregelingen wordt geen rekening gehouden met dit grond-
recht. Dat gebeurt wei in het voorstel van Wet militair tuchtrecht. Art. 35 daarvan
luidt:

"1. In strijd met de militaire tucht gedraagt zich de militair die, zich voor de
uitoefening van de dienst op het gebied van een vreemde mogendheid bevin-
dend, enige, niet het Koninkrijk betreffende, politieke activiteit ontplooit.
Onder politieke activiteit is niet begrepen het uitoefenen van het actief en
passief kiesrecht.
2. Het eerste lid is mede van toepassing op de militair die geen dienst doet
of behoort te doen, en zich niet bevindt op een militaire plaats."

Art. 125c, eerste en tweede lid, Arnbtenarenwet 1929 bevat een regeling om het
ambt te combineren met een funetie in publiekreehtelijke colleges. Het artikel
maakt het namelijk mogelijk dat een ambtenaar, die een functie in publiekrechte-
lijke colleges waarin hij is benoemd of verkozen, gezien de omvang van de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden, niet gelijktijdig kan vervul1en met zijn
ambt, in verband daarmede tijdelijk wordt ontheven van de waarneming van zijn
ambt of buitengewoon verlof word! verleend, tenzij het dienstbelang zich daarte-
gen verzet. Een qua tijd praktische onverenigbaarheid van beide activiteiten
beperkt immers ook de uitoefening van het passief kiesrecht.

Daarnaast dient nog gewezen te worden op de Non-activiteitswet, die een
speeifieke regeling omtrent de uitoefening van het passief kiesrecht voor de
Staten-Generaa! bevat. Voor een ambtenaar, die wordt verkozen tot lid van de
Eerste of Tweede Kamer van de Staten-Generaal, en die een ambt vervult waar-
voor bij of krachtens de Non-activiteitswet een regeling omtrent non-activiteit

44 Zie voor de artikelen uit het EVRM en het IVBP Van Dijk en Van Hoof 1982,
p. 409-418; Fawcett 1987, p. 416-418; K1eijnen Kroes 1986, p. 120-126.
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wordt gegeven, is het bepaalde in art. 125c niet van toepassing.P
Overigens blijft het a1tijdvan belang voorzichtig te zijn. X is hoofd van een school

te Y. In augustus 1977 wordt hem de toegang tot de school ontzegd en met ingang
van 1 december van dat jaar is hem ongevraagd ontslag verleend. Deze besluiten
blijven in de beroepsprocedures in stand, maar hem wordt een vergoeding van
f 10.000 toegekend. Een verzoek om schadevergoeding wordt vervolgens afgewezen.
Eiser betoogt dat een belangrijke oorzaak van de door hem ondervonden narighe-
den is gelegen in bet feit, dat (destijds) cen van de wethouders behoorde tot dezelf-
de politieke partij waarvan hij (eiser) plaatselijk voorzitter was en dat mede in ver-
band met de door die partij gekozen coalitie-partner a1smede door eisers invloed
op het wethouderschap van die wethouder een tegenstelling tussen eiser en die wet-
houder was ontstaan en dat deze wethouder bem heeft tegengewerkt en een beleid
heeft gevoerd dat zeer in eisers nadeel was. De CRvB bevestigt de uitspraak onder
meer op grond van de overweging,

"dat eiser er zelf een bijdrage toe heeft geleverd dat bedoelde tegenstelling
in zijn werksituatie een ro1kon gaan spelen; immers de gemeente-ambtenaar,
die vrijwillig in de plaatselijke politiek van de eigen gemeente een vooraan-
staande rol speelt, dient te beseffen dat daardoor een vergrote kans ontstaat
dat tegenstellingen in politicis in de werkverbouding doorwerken en dat,
wanneer die kwade kans zich realiseert, de verantwoordelijkheid voor eo het
risico van dat doorwerkeo ten minste voor een deel op hem zelf rusteo:046

45 Kamerstukkeo II 19495, 1985-1986,Dr.3, p. 10; 1986-1987, Dr. 4, p. 10; Dr. 5,
p.22-23.

46 CRvB 8-7-1986, TAR 1986, Dr. 216, p. 495-496.



"een orgaan of functionaris, die tot de kring van de overbeid beboort, en elk
ander orgaan of iedere andere functionaris die publiekrecbtelijke bevoegdhe-
den uitoefent".

2.5 Petitierecbt

Artikel 5 Grondwet luidt:

"Ieder beeft bet recbt verzoeken schriftelijk bij bet bevoegd gezag in te dienen.047

Met dit petitierecbt kan de petitionaris48 zowel zijn eigen individueel belang als
bet algemeen belang tracbten te dienen. Het recbt wordt toegekend aan "ieder" en
gezien de aard van bet recbt komt bet ook toe aan andere dan natuurlijke perso-
nen49. Onder bet begrip "verzoeken" kan worden verstaanSObet vragen om iets, dus
onder andere bet doen van een voorstel, bet uiten van een protest of bet geven van
of bet vragen om informatie. De enige eis, die aan de vorm wordt gesteld, is dat
het verzoek schriftelijk wordt ingediend. Men heeft er dus geen recht op dat de
petitie demonstratief wordt aangeboden=. Tot slot dient nog te worden aangestipt
dat aan de petitie-adressaat "bet bevoegd gezag" geen beperkingen zijn gesteld. Het
omvat52:

47 Heringa en Zwart 1987, p.34-35; Kleijn en Kroes 1986, p. 114-119;Kortmann
1987, p. 76-78; Van Maarseveen 1982, p. 140-150;Meuwissen 1984, p.157-158;
Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 281; Van Wissen 1989, p. 68-69. Zie ook
J. Talsma, Vijf historiscbe en recbtshistoriscbe studies over bet recht van
petitie, verzoekschriften aan de Tweede Kamer en bet ombudsmanvraagstuk;
Nederland, 1795-1983,Gouda Quint bv Arnbem 1989 (diss.).

48 Zie voor de terminologie Van Maarseveen 1982,p. 141:
petitionaris = petent = petitie-adressant: degene, die een verzoek indient;
petitie-adressaat = gepeteerde: degene tot wie het verzoek gericbt is;
petitie = petitionnement: bet verzoekschrift zelf;
petitum: betgeen gevraagd wordt;
peteren = petitioneren: het indienen van een petitie;
petitiecompetentie: de bevoegdheid om een petitie in bebandeling te nemen;
petitie-renvooi: bet doorsturen van een scbriftelijk verzoek, dat verkeerd
geadresseerd is naar het orgaan dat competentie bezit om bet verzoek in
bebandeling te nemen.

49 Van Wissen 1989, p. 68; Karnerstukken II 1975-1976, 13872, nr. 3, p. 28; Nng,
deel 15, p. 28.

50 Van Maarseveen 1982, p. 143-144.
51 Van Maarseveen 1982, p. 144.
52 Van Maarseveen 1982, p. 144.
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Er wordt verder niets geregeld met betrekking tot de behandeling van een inge-
diend verzoek noch met betrekking tot een antwoordplicht.S' Het belang van het
artikelligt in het geven van een schriftelijke toegang tot de overheid en tevens in de
ontvangst- en kennisnameplicht door het bevoegd gezag. De demonstratievrijheid
en de vrijheid van meningsuiting werken bovendien aanvullend ten opzichte van
artikel5. HeU'etitierecht wordt door Van Maarseveen aangeduid als een "bottom-
to-top-recht' .

De meningen zijn echter verdeeld ten aanzien van de vraag waar het artikel nu
precies bescherming tegen biedt en hoever die bescherming reikt. De heersende
leer gaat er van uit dat het artikel aileen het indienen sec van een verzoek waar-
borgt: men mag dus niet worden gehinderd in het schrijven en indienen van het
verzoek.55 Daarna wordt geen bescherming verleend tegen een strafrechtelijke
of tuchtrechtelijke vervolging naar aanleiding van de inhoud van het verzoek-
schrift. Kortmann vraagt zich echter af of dit te rijmen valt met de verwerping
van de leer van de algemene beperkingen56

De Rechtbank A1melo moest oordelen over een bijwnder geval (geen tuchtzaak)
waarin bovenstaande problematiek niet aan de orde kwam maar wei indirect mee-
speeldeS7. Wat was het geval? Tussen J. en de Woningbouwverenigingen X en Y
heerste een dispuut over de uitvoering en afwikkeling van een uit 1977 daterend
renovatieplan. In een gerechtelijke procedure werd J. bij vonnis van 28 maart 1984
ook in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Na die uitspraak is J. doorgegaan met
pogingen zijn vermoedens met betrekking tot de handelwijze van de woningbouw-
verenigingen terzake van de renovatie bevestigd te krijgen. J. heeft daartoe onder
meer (semi- )overheidsinstanties aangeschreven. In dit verband schreef hij ook een
brief aan de vaste Tweede-Kamercommissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening. Zijn verzoekschrift lag voor de pers ter inzage. Het dagblad Tubantia
publiceert daaruit enkele (grievende) zinsneden. Vervolgens wordt J. door de wo-
ningbouwverenigingen voor de president in kort geding gedaagd. Zij vorderen J. te
bevelen zich te onthouden van uitlatingen, welke overeenkomen met de in genoemd
kranteartikel vermelde stellingen, a1smede over te gaan tot de publicatie van een
advertentie, inhoudende een rectificatie, in het dagblad Tubantia. De president
wijst de vorderingen toe na te hebben overwogen dat J. niet kan worden gevolgd
in zijn stelling dat het iedereen vrij staat zich in zijn eigen bewoordingen tot de
kamercommissie te wenden.

53 Niet antwoorden door het bevoegd gezag kan echter soms aangeduid worden
aIs een weigering te beschikken in de zin van art. 3 Arob. Ook de Nationale
ombudsman heeft soms mogelijkheden te onderzoeken of het administratief
orgaan zich behoorlijk heeft gedragen.

54 Van Maarseveen 1982, p. 146.
55 Van Maarseveen 1982, p. 145 stelt dat "indien de politie weigert verzoekschrif-

ten van een arrestant door te zenden, (oo) een disciplinaire vervolging [kanJ
worden ingesteld." In feite geeft hij hier een voorbeeld dat tuchtrecht ook
grondrechten kan beschermen.

56 Kortmann 1987, p. 78; zie ook Van Maarseveen 1982, p. 145.
57 Rb. A1melo 29-1-1986, KG 1986, 104.
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"Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat dit een absoluut recht is zonder
enige beperking."

"Immers hieruit zou volgen dat ook onnodig grievende vormen zouden mogen
worden gekozen. (..) Waar gedaagde immers reeds in twee gerechtelijke
instanties in het ongelijk was gesteld en ook op verzoeken aan andere instanties
geen voor hem bevredigend antwoord had gekregen, had gedaagde dienen te
begrijpen dat de door hem gebruikte bewoordingen onnodig grievend waren.
Gedaagde had in zijn brief aan genoemde Kamercommissie zijn bedenkingen in
terughoudende termen dienen te formuleren."

J. voerde tevens aan niet verantwoordelijk te zijn voor publikatie van citaten uit
zijn brief aan de vaste Commissie in het dagblad.

"Wij kunnen gedaagde ook hier niet volgen. Gedaagde had kunnen en moeten
voorzien dat elke brief aan een vaste Kamercommissie in beginsel een openbaar
stuk is en in het openbaar wordt behandeld. Imrners de Tweede Kamer der St.-
Gen. werkt in principe in het openbaar. (..) Ons is uit eigen wetenschap bekend
dat, tenzij nadrukkelijk op een vertrouwelijke behandeling wordt aangedrongen,
een schrijven als door gedaagde aan de vaste Tweede-Kamercommissie gericht
een reele kans heeft om in de openbaarheid te komen."

Naast strafrechtelijke en tuchtrechtelijke reacties zijn dus ook civielrechtelijke
acties mogelijk.

Een andere mening blijkt echter uit het gemeenschappelijk verslag van de
beide commissies voor de verzoekschriften=. Eerst vergelijkt zij het grondrecht
van petitie en dat van vrije meningsuiting. Art. 7 Gw bevat zowel in de oude als
in de nieuwe Grondwet de toevoeging "behoudens ieders verantwoordelijkheid
volgens de wet".

"Dit houdt in, dat ieder wei kan zeggen of schrijven wat hij wil, doch dat er
bij de wet (straf)rechtelijke gevolgen kunnen worden verbonden aan hetgeen
men zegt of schrijft. (laster, belediging, opruiing, bekendmaking van geheimen,
enz.) ,

In art. 5 Ow is deze beperking niet opgenomen.

De commissie vervolgt dan:

"Dat het indienen van een verzoekschrift vrijwaart voor strafvervolging, voIgt
niet aileen uit de omstandigheid, dat het recht is geformuleerd zonder enig
voorbehoud, doch ook uit de geschiedenis van het ontstaan van dit recht. Dit
blijkt uit de eerder geciteerde formulering van het recht van petitie in de
"Bill of Rights".
De vrijwaring van vervolging houdt intussen aileen in dat iemand niet om het

58 Kamerstukken 1/111983-1984,18120, nr. 1 en Dr. 36, p. 3-4.
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enkele indienen van een verzoekschrift vervolgd kan worden. Zou hij het recht
gebruiken om zich van straffeloosheid te verzekeren nadat hij een misdrijf
heeft gepleegd, dan geldt natuurlijk geen straffeloosheid. In dit geval is dan ook
niet iemands verzoekschrift, doch iemands daad de aanleiding tot vervolging. Het
is denkbaar, dat iemand in een verzoekschrift wat krachtige taal gebruikt. Dit
is dan geen aanleiding tot een strafvervolging. Dit zou pas het geval \cunnen
zijn, indien betrokkene zulk een geschrift publiek zou maken. Ook dan echter is
het niet het verzoekschrift doch het publiek maken de eventuele aanleiding tot
een vervolging.
In het vorenstaande is steeds gesproken over "vervolging".Dit behoeft niet
steeds een strafrechtelijke vervolging te zijn; het kan ook een tuchtrechtelijke
zijn."

Ik zie geen reden om het bovenstaande criterium niet ook toe te passen op
civielrechtelijke procedures. Als het in dit kamerstuk ontwikkelde criterium zou
zijn toegepast op de (civielrecbtelijke) casus van J., zou bij mijns inziens niet in bet
ongelijk zijn gesteld. Hij had inderdaad een brief gestuurd met wat krachtige taa!.
Aanleiding tot een vervolging zou echter pas zijn geweest het publiek maken van
het geschrift door betrokkene. Maar dat is in casu door de pers gedaan. Ten tweede
wordt in het arrest het argument gebruikt dat elke brief aan een vaste kamercom-
missie in beginsel een openbaar stuk is en in bet openbaar wordt bebandeld, aange-
zien de Tweede Kamer der Staten-Generaal in principe in bet openbaar werkt. Uit
art. 24, eerste lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer blijkt dat
alle vergaderingen van alle commissies openbaar zijn met uitzondering van onder
andere die voor de bebandelingen van tot een commissie gericbte brieven. Art. 5
van bet Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften bepaalt, dat bet
verslag van de commissie een gemotiveerd voorstel bevat ten aanzien van een verzoek-
schrift. Het verslag is openbaar (vijfde lid) en dus ook bet voorste!' Dit houdt
ecbter niet noodzakelijkerwijs in dat ook de letterlijke tekst van bet verzoekschrift
openbaar is. Oat wordt gebeel overgelaten aan bet beleid van de kamer( commis-
sie). De verantwoordelijkbeid voor het in de openbaarheid komen van de brief
wordt dus ten onrechte in bet vonnis bij de briefschrijver gelegd.

Voor bet geval dat de betrokkene zelf een brief in de openbaarbeid beeft gebracbt
kan men de criteria, die de HR in bet Gelderlander-arresr'? enuntiatief beeft
opgesomd, gebruiken om af te wegen wanneer er sprake is van een onrechtmatige
uitlating. Oat arrest betrof een gemeenteraadslid dat zelf een afschrift van een
brief aan de raad ter band gesteld bad aan een journalist, die daaruit vervolgens in
een artikel citeerde. De HR concludeert dat hier in wezen twee maatscbappelijke
belangen tegenover elkaar staan te weten enerzijds

"het belang dat individuele burgers niet door publikaties in de pers worden
blootgesteld aan licbtvaardige verdachtmakingen"

59 HR 24-6-1983, NJ 1984,801 met noot CJHB onder or. 803 (geen tucbtzaak).
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'het belang dat niet, door gebrek aan bekendheid bij het grote publiek, misstan-
den die de sarnenleving raken kunnen blijven voortbestaan dankzij het onvermo-
gen van de verantwoordelijke overheidsorganen om in een gecompliceerde maat-
schappij als die waarin wij leven gelijkelijk aandacht te geven aan alle zaken
die die aandacht verdienen, nog daargelaten de mogelijkheid van andere factoren
die belemmerend kunnen werken op het doen beeindigen van een bepaalde mis-
stand.'

en anderzijds

Vervolgens somt de HR de volgende zes omstandigheden op die in het bijzonder in
onderling verband dienen te worden beschouwd in een situatie als de onderhavige.
Het zijn:

'a. de aard van de gepubliceerde verdenkingen en de ernst van de te verwachten
gevolgen voor degene op wie die verdenkingen betrekking hebben;
b. de ernst - bezien vanuit het algemeen belang - van de misstand welke de
publikatie aan de kaak beoogt te stellen;
c. de mate waarin ten tijde van de publikatie de verdenkingen steun vonden in
het toen beschikbare feitenmateriaaI;
d. de inkleding van de verdenkingen, gezien in verhouding tot de onder a. tim
c. bedoelde factoren;
e. de mate van waarschijnlijkheid dat, ook zonder de verweten publikatie via
de pers, in het algemeen belang het nagestreefde doellangs andere, voor de
wederpartij minder schadelijke wegen met een redelijke kans op spoedig sueces
bereikt had kunnen worden;
f. een mogelijke beperking van het door de perspublikatie te veroorzaken
nadeel voor degene die erdoor wordt getroffen, in verband met de kans dat bet
betreffende stuk, ook zonder de verweten terbeschikkingstelling aan de pers,
in de publiciteit zou zijn gekomen."

In de internationale bepaIingen treffen wij dit recht van petitie aIs algemene
mogelijkheid niet aan.

De bescherming die art. 5 Ow geeft, is dus het grootst in de visie van de commissie.
In tuchtwetten komen we enkele bepaIingen dienaangaande tegen. Art. 14 van het
Reglement betreffende de krijgstucht bevat de volgende regeling voor het indienen
van schriftelijke verzoeken:

"1. Ten aanzien van het recht om schriftelijke verzoeken aan de bevoegde macbt
in te dienen, zal de militair, onverminderd bet daaromtrent in de Grondwet
bepaaIde, in acht nemen, dat verzoekschriften aan de bevoegde macht, welke
betrekking hebben op dienstaangelegenheden of op de belangen van den verzoe-
ker als militair, ter bevordering van eene regelmatige en spoedige afdoening-
derhalve ook in bet belang van den verzoeker - bij voorkeur langs den
hierarchieken weg moeten worden ingediend.
2. Bij de regJementen op den inwendigen dienst kunnen, in het belang van de
krijgstucht, voorschriften worden gegeven betreffende bet indienen van verzoek-
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schriften.
3. De militair is bevoegd mondeling aan zijne meerderen zijne belangen voor te
dragen en verzoeken te doen, overeenkomstig de daaromtrent in de reglementen
op den inwendigen dienst aan boord der oorlogsschepen en bij de korpsen van
het leger vastgestelde bepalingen.'

Art. 5 Ow bevat, zoals we hierboven hebben gezien, geen beperkingsmogelijkheden.
Art. 14, eerste lid, van het Reglement spreekt over "indiening bij voorkeur". Het
sluit dus niet uit dat verzoekschriften op een andere wijze worden ingediend.
Daarom is hier geen sprake van een beperking van het petitierecbt, maar louter van
een poging tot administratieve stroomlijning van de verwerking van de verzoek-
scbriften. Het tweede lid is echter zo algemeen gesteld, dat het mogelijk is dat er
beperkingen worden ingevoerd, die verder gaan dan art. 5 Ow toestaat. Het derde
lid betreft mondelinge verzoeken. Art. 5 Ow ziet echter aileen op schriftelijke
verzoeken.

Op grond van art. 21 van het voorstel van Wet militair tuchtrecht gedraagt de
militair zich in strijd met de militaire tucht:

"die tegen beter weten in een aantijging tegen of een ldacht over een andere
militair of iemand, die anderszins bij of ten behoeve van de krijgsmacbt
werkzaarn is inbrengt of inzendt.'

Het indienen van een schriftelijke klacht is in wezen het geven van informatie of
het vragen om een onderzoek terzake. Ecbter de nadrnk dient in artike! 21 niet te
liggen op het inbrengen of inzenden, maar op het bewust verstrekken van onjuiste
informatie en het bewust doch ten onrechte een klacbt over een ander inbrengen.
Dit wordt strijdig geacht met de militaire tucht. Het is echter de vraag of dit zich
verdraagt met art. 5 Ow.60 Uit het gemeenschappelijk verslag van de beide com-
missies voor de verzoekschriften kan immers worden opgemaakt, dat art. 7 Ow de
beperkingsclausule "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet" bevat,
zodat het mogelijk is repressief op te treden op basis van een wet in forme!e zin
tegen de inhoud van een geschrift. Art. 5 Ow bevat geen beperkingsclausule en is
dus een absoluut recht. In theorie mag dus elk verzoekschrift worden ingediend.
Aan het indienen mogen geen eisen worden gesteld.

Uit het ambtenarentuchtrecbt dient de uitspraak van de CRvB 15 mei 197(J61 te
worden besproken. Een afdelingscbef ter secretarie, hoofd-commies B, had aan
leden van de gemeenteraad anonieme brieven gezonden, waarin hun werd mede-
gedeeld dat een brief van de minister betreffende de bouw van een zwembad bijna
een jaar lang niet in behandeling was genom en. Deswege werd betrokkene door het
college van B en W gestraft met terugstelling tot de rang van commies. Zowel het
arnbtenarengerecht als de Raad achtten deze disciplinaire straf onevenredig met de
ernst van het gepleegde feit. Wei acht de CRvB het verzenden van anonieme brie-
ven een "verwerpelijke zaak", maar omdat geen enkel motief is aangetoond noeh

60 Deze twijfel rijst ook ten aanzien van de artikelen 188 en 268 WvSr. Zie ook
Kortmann 1987, p. 78.

61 AB 1971, 45 met noot v.d.H.
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"1. leder heeft het reeht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in
gemeensebap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijk-
heid volgens de wet.
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit reeht buiten gebouwen en
besloten plaatsen regels stellen ter beseherming van de gezondheid, in het belang
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkhedcn.Y'

aannemelijk gemaakt, concludeert de Raad tot onevenredigheid. Aangezien
betrokkene reeds eervol ontslag is verleend laat de Raad in het midden welke straf
b.ijweI evenredig zou hebben geacht. Het petitierecht wordt daarbij eehter niet
meegewogen. Misschien is daarvan wei de achterliggende reden dat de CRvB van
mening is dat het een afdelingschef niet past dergelijke (anonieme) brieven te
schrijven, kortom dat de omstandigheden hem beperkingen opleggen ten aanzien
van de uitoefening van dit recht. Een lid van de gemeenteraad is overigens geen
bevoegd gezag.62

De Wet van 20 april 1988 tot wijziging van de Ambtenarenwet 1929 ter zake van
de uitoefening van grondrechten (Stb. 1988, 229) bevat geen bepaling ter zake van
bet petitierecht. Hetzelfde is het geval met de Wet tot wijziging van de Militaire
Ambtenarenwet 1931 en van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen ter zake van
de uitoefening van grondrechten (Stb. 1988, 288).

2.6 Vrijheid van godsdienst of levensovertuiging

Artikel 6 Grondwet luidt:

In de Grondwet 1972 was bet acbtste boofdstuk (art. 181-187) aan de Godsdienst
gewijd. Art. 181 formuleerde het recht van ieder zijn godsdienstige meningen te
belijden. Art. 182 betrof de gelijke bescherming van alle kerkgenootscbappen en
art. 183 het genieten door de belijders der onderscheidene godsdiensten van
dezelfde burgerlijke en burgerschapsrechten en de gelijke aanspraak op het
beldeden van waardigheden, ambten en bedieningen. Art. 184 regelde de openbare
godsdienstoefening binnen en buiten gebouwen en besloten plaatsen. Art. 186
bepaalde dat de Koning waakt, dat alle kerkgenootscbappen zich houden binnen de
palen van geboorzaamheid aan de wetten van de Staat. Art. 187 betrof de brief-
wisseling met de hoofden der kerkgenootschappen en de afkondiging van kerkelijke
voorsehriften.

De artikelen 186 en 187 zijn in 1983 vervallen omdat zij acbterbaald zijn. De

62 Ook in de noot komt dit probleem niet ter sprake.
Zie ook M. Bovens, De recbtspositie van ambtelijke "klokkeluiders", NJCM-
Bulletin 1987, p. 582-602.

63 S.c. Den Dekker-Van Bijsterveld, De verhouding tussen kerk en staat in het
licbt van de grondrechten, W.EJ. Tjeenk Willink Zwolle 1988 (diss.); Heringa
en Zwart 1987, p. 35-37; K1eijn en Kroes 1986, p. 70-83; Kortmann 1982,
p.55-67; Kortmann 1987, p.78-83; Meuwissen 1984, p. 158-163; Van der
Pot/Donner /Prakke 1989, p. 302-318; Van Wissen 1989, p. 85-97.

66



regeling in de artikelen 182 en 183 wordt thans bestreken door artikel1 Ow. In
wezen vervangt artikel 6 Ow dus alleen de artikelen 181 en 184.

Art. 6, eerste lid, kent ieder de vrijbeid toe, individueel of in gemeenscbap,
zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden, dus ongeacht of dit binnen
of buiten gebouwen en besloten plaatsen gesebiedt. Die belijdenisvrijbeid omvat

"niet alleen het huldigen van de godsdienstige of levensbesebouwelijke over-
tuiging maar ook bet zieb daarnaar gedragen'P".

Voor de reikwijdte van bet artikel is dus van belang wanneer er sprake is van
een godsdienst of levensovertuiging. Ten tweede is de omvang van de belijdenis-
vrijheid van belang voor de afgrenzing ten opziebte van de vrijbeid van menings-
uiting (art. 7 Ow) en de vrijbeid Van vergadering en betoging (art. 9 Ow) aange-
zien in die drie artikelen niet dezelfde delegatiemogelijkbeden zijn opgenomen.
De preeieze afpaling is eebter overgelaten aan de reehter. De belijdenisvrijheid
wordt toegekend "behoudens ieders verantwoordelijkbeid volgens de wet". Aange-
zien art. 181 oud alleen oog bad voor de strafwet, beeft de wetgever daarmee een
ruimere beperkingsgrond gesebapen.

Het tweede lid betreft de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en beslo-
ten plaatsen. Een besloten plaats is door de HR in 185665 gedefinieerd als ook:

"niet overdekte plaatsen, die door muren, omheiningen of beggen zijn omgeven
en daardoor van de openbare weg zijn afgesebeiden, onverscbillig of betgeen
daarop voorvalt van de openbare straat of andere plaatsen kan worden waarge-
nomen".

Evenals art. 184, tweede lid, oud beeft dit lid met name betrekking op proeessies,
maar de status quo van 1848 (waarnaar bet woord "thans" in art. 184, tweede lid,
oud verwijst) is biermee verlaten. Uit de woorden "de wet kan ( ..) regels stellen"
dient te worden afgeleid dat delegatie mogelijk is. Er zijn eebter drie doelcriteria
opgesomd te weten beseberming van de gezondheid, bet belang van bet verkeer en
bestrijding of voorkoming van wanordelijkbeden. Art. 9, tweede lid, bevat overigens
dezelfde doelcriteria wat het afgrenzingsprobleem enigszins vergemakkelijkt. Art.
9, tweede lid, is eehter niet beperkt tot uitoefening van dit recht buiten gebouwen
en besloten plaatsen.

De Wet openbare manifestaties66 geeft uitvoering aan de artikelen 6 en 9 en

64 Kamerstukken II 1975-1976, 13872, nr. 3, p. 29; Nng, deel15, p. 29; Kamerstuk-
ken n 1976-1977, 13872, nr. 7, p. 24; Nng, deel15, p. 192.

65 1856 W 1744.
66 Kamerstukken II 1985-1986, 19427; Stb. 1988, 157.
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"1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit
recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen,
a!smede de vrijheid hetzij aIleen, hetzij met anderen, rowel in het openbaar als
prive zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in
erediensten, in onderricht, in practiscbe toepassing ervan en in het onderhouden
van geboden en voorschriften.
2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan
aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn
voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang
van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezond-
heid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen."

de additionele artikelen ill en V van de Grondwet.67 De Wet onderscheidt
openbare en niet -openbare plaatsen, Een openbare plaats is volgens art. 1 een:

"plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek.
2. Onder openbare plaats wordt niet begrepen een gebouw of besloten plaats
als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet.'

Aldus is verzekerd dat de nieuwe (wets)defmitie niet in strijd is met de tot dan
toe gangbare invnlling van de oude (Grondwets )definitie. 68 Op grond van art. 3
Wet openbare manilestaties stelt de gemeenteraad bij verordening regels vast met
betrekking tot de gevaIlen waarin voor samenkomsten tot het belijden van gods-
dienst of lcvensovertuiging op openbare plaatsen een voorafgaande kennisgeving
vereist is. Art. 5 tot en met 7 geven de burgemeester een aanta! bevoegdbeden.

Tot slot dient nog gewezen te worden op de artikelen 9 EVRM en 18 IVBP.69
Art. 9 EVRM luidt:

67 Ingevolge additioneel artikel In, dat het recht de godsdienst of levensover-
tuiging te belijden in art. 6, voor zover dit betrekking heeft op de uitoefening
buiten gebouwen en besloten plaatsen, pas in werking laat treden na vijf
jaren of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip, is de datum
van inwerkingtreding 17 februari 1988. Kortmann 1987, p. 81-82 wees er op
dat dus tot 1988 er voor bet belijden buiten gebouwen en besloten plaatsen
geen grondwettelijke regeling gold omdat art. 184 ond was vervallen en art.
6, tweede lid, nog niet in werking was getreden, zodat de lagere overheden op
grond van hun autonome bevoegdheid regelend konden optreden. Kortrnann
1982, p. 65.

68 Zie nader over dit defmitieprobleem S.C. Den Dekker-Van Bijsterveld, Het
voorstel van Wet openbare manifestaties, TvO 1986, p. 216-218; Kamerstukken
II 1986-1987, 19427, nr. 4, p. 6; nr. 5, p. 11-13; Den Dekker-Van Bijsterveld
1988, p. 79-82.

69 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 343-352; Fawcett 1987, p. 235-250; Kleijn en
Kroes 1986, p. 70-83.
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Hoewel in art. 18 IVBP voor een iets andere formulering is gekozen, is de
strekking niet wezenlijk anders. Het recht van ouders of wettige voogden de
godsdienstige en morele opvoeding van hun kinderen overeenkomstig hun eigen
levensovertuiging te verzekeren, dat is opgenomen in art. 18, vierde lid, is ook
gegarandeerd in art. 2 van het Eerste Protocol bij het EVRM.

Enkele aspecten trekken hier de aandacht. Ten eerste wordt door de verdragsarti-
kelen het recht o~ vrijheid van geweten toegekend. Dit recht is niet in de Grond-
wet opgenomen. 0 Toch wordt er ook in Nederland aandacht besteed aan de
rechtspositie van de gewetensbezwaarde. Zie bijvoorbeeld het rapport De ambtenaar
met gewetensbezwaren uit 1983. Het door de overheid op grond daarvan gevoerde
beleid komt op het volgende neer:

" - Gewetensbezwaren tegen (onderdelen van) de functie vormen een probleem
voor de gewetensbezwaarde ambtenaar en de overheidswerkgever. De ambtenaar
heeft daarom recht op overleg met zijn bevoegd gezag over zijn bezwaren.
- Hem moeten vanaf het moment dat hij zijn bezwaren kenbaar maakt zo mogelijk
geen werkzaamheden worden opgedragen waartegen zijn bezwaren zich richten.
- Hij heeft recht op een tijd van bezinning, op een zorgvuldig onderwek van
zijn bezwaren en op een gemotiveerd besluit.
- Bij erkenning van zijn bezwaren dient het bevoegd gezag te onderweken of,
met inachtneming van het belang van de goede functionering van de openbare
dienst, wijziging van het takenpakket of plaatsing in een andere passende
functie mogelijk is.
- Indien wijziging van de functie of plaatsing in een andere functie niet mogelijk
is, kan ontslag worden gegeven. Als grond kan dienen: ongeschiktheid wegens
gewetensbezwaren.
- Betrokkene heeft bij ontslag wegens gewetensbezwaren aanspraak op wacht-
geld. Dit recht heeft hij niet, indien hij niet heef! meegewerkt aan het vinden
van een redelijk alternatief of tijdens het zoeken daarnaar zelf ontslag heeft
genom en.
- Werkweigering in verband met gewetensbezwaren blijft in beginsel laakbaar.V'

Vooral dit laatste punt is hier relevant: in geval van een werkweigering zal een
tuchtrechtelijke vervolging in beginsel mogelijk zijn. Toch is het de vraag of dit
hier een juist middel ter bereiking van een juist doel is. De nadruk zal op de

70 Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 314-318; Rijnen 1982, p. 520-523. Zie ook
B.P. Vermeulen, De vrijheid van geweten, een fundamenteel rechtsprobleem,
Gouda Quint bv Arnhem 1989 (diss.).

71 Kamerstnkken IT1988-1989, 20800, hoofdstuk VII, nr. 31. Kamerstukken II
1987-1988,19495, Dr. 5, p. 20; Ag 1-5-1986, TAR 1986, 165 noot p. 399-401
(strafontslag); Ag 3-6-1986, TAR 1986, 1% (ontslag); Ag 17-2-1987, TAR 1987,
109 (zelf ontslag genom en, geen aanspraak op uitkering); Ag 1-3-1988, TAR
1988, 110 (postbesteller met gewetensbezwaren tegen het dragen van dienstkle-
ding). Zie ook Kamerstukken IT1985-1986, 19377, nr, 2 Notitie gewetensbezwa-
ren in dienstbetrekking.

69



andere punten dienen te liggen teneinde een voor aile partijen bevredigende
definitieve oplossing te vinden.

Overigens is ook in de Wet gewetensbezwaren militaire dienst de mogelijkheid
opgenomen aan de tewerkgestelde gewetensbezwaarde een tnchtsanctie op te leggen.

Ten tweede wordt in de verdragsartike1en uitdrukkelijk de vrijheid om van gods-
dienst of overtuiging te veranderen geformuleerd. Overigens kan het gebruik
maken van het recht te veranderen van godsdienst en bet vervolgens in bet open-
baar belijden ervan in de praktijk verstrekkende consequenties bebben voor de
betrokkene. Bijvoorbeeld kan bet geval zicb voordoen dat een docent werkzaam in
bet bijwnder onderwijs van godsdienst c.q. overtuiging verandert en daar vervol-
gens openlijk blijk van geeft door oranje Baghwankleding te dragen of er tijdens
zijn lessen uitgebreid op in te gaan. Anderzijds kan ook een docent werkzaam
aan een openbare scbool continu tracbten zijn godsdienst of overtuiging ingang te
doen vinden bij leerlingen of het docentencorps. Een Jehova-getuige f was kleuter-
leidster in vaste dienst aan een openbare kleuterschool. Zij schreef aan B en Ween
brief waarin zij meedeelde:

"dat zij van uit baar levensbescbouwing bepaalde activiteiten onmogelijk kan
verricbten, zoals bijv. de voorbereiding van bet St Nicolaasfeest, de verjaardagen
van kleuters en personeel, de optocht voor koninginnedag, de kerstviering, het
carnavalsfeest, enz."

Op haar verzoek is ziekteverlof verleend en vervolgens ontslag. In beroep voert ze
echter aan de brief in geestelijk zeer gespannen toestand te bebben gescbreven en
thans bereid te zijn aile activiteiten te verricbten behalve de viering van baar eigen
verjaardag. GS vernietigen daarop bet besluit van B en W. De Kroon verklaart
(ook ex nunc toetsend) bet beroep van B en W ongegrond. In zijn noot onder het
arrest pleit Van de Net er voor deze zaken ook in het bijzonder onderwijs niet af
te doen

"in de plichtsverzuim-/straf-sfeer, maar in de sfeer van een praktiscbe onverenig-
baarheid van verplicbtingen. ( ..) Het bezwaar van een strafmaatregel is, dat
hieronder, noch in administratief beroep nocb in adrninistratieve recbtspraak, de
grond later "uitgesneden" kan worden geacht. Men blijft gebrandmerkt in een
principieel te respecteren opste1ling, die alleen praktiscb beslist niet door de
beugel kan, vanuit bet type onderwijsvoorziening en de daaraan inbaerent zijnde
verplicbtingen, waaraan men zicb gebonden had."

Voor het Europese Hof voor de Rechten van de mens klaagde de gedetineerde
Guzzardi "of an infringement of his right to manifest his religion in worship".
Deze klacht wordt door bet Hof niet onderzocbt omdat hij niet beeft geste1d, dat
bij had verzocht om diensten in de kaf:Jelnoch dat hij had verzocht om toestem-
ming om elders naar de kerk te gaan.

72 De casus is ontleend aan kb 30-11-1979, 41, AB 1980, 123 (geen tuchtrecht).
73 Guzzardi, vol. 39, p. 41. Zie ook Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 349-350.
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Art. 14, tweede lid, Wet op de Krijgstucht bepaalt dat naar regelen door de
Kroon te stellen aan de met arrest gestrafte militair kan worden toegestaan
godsdienstoefeningen zijner gezindte bij te wonen. De nadere regeling daarvan is
neergelegd in het kb van 24-6-1965, Stb. 299. Art. 1 daarvan luidt:

"1.Op voor hun gezindten erkende godsdienstige kerk- en feestdagen - in het
algemeen voor de christelijke gezindten zondagen, voor de overige gezindten
gelijksoortige dagen daaronder begrepen - wordt aan de met arrest gestrafte
militairen, die niet reeds tot het bijwonen van godsdienst-oefeningen zijn
verplicht, op hun vcrzoek toegestaan, op plaatsen waar daartoe gelegenbeid
bestaat, godsdienst-oefeningen van de godsdienstige gezindte waartoe zij
beboren bij te wonen.
2. Bevinden militairen zich aan boord van een oorlogsvaartuig, dan worden zij
in de gelegenbeid gesteld overeenkomstig de bepaling van het voorgaande lid
tot het bijwonen van elke godsdienstoefening van hun godsdienstige gezindte,
die aan boord wordt gehouden."

Art. 3 bepaalt vervolgens dat:

"Het bijwonen van godsdienstoefeningen kan worden geweigerd voor zover de
belangen van de dienst zulks vorderen, alsmede indien er gegrond vermoeden
bestaat dat van de gelegenbeid om een bepaalde godsdienstoefening bij te
wonen, misbruik zou worden gemaakt."

Het koninklijk besluit geeft dus geen regeling voor de individuele belijdenis, noch
een betreffende de levensovertuiging. Zoals we hiervoor zagen gaat art. 6 Ow uit
van het beginsel dat ieder vrij zijn godsdienst kan belijden, dat wi! dus zeggen
iedere dag van jaar. Art. 1 van bovengenoemd koninklijk besluit beperkt de
belijdenis in gemeenschap met anderen echter tot "op voor hun gezindten erkende
godsdienstige kerk- en feestdagen". Art. 6, eerste lid, Ow biedt bovendien aileen
de mogelijkheid van beperkingen bij wet in formele zin en niet zoals hier bij
koninklijk besluit. Deze beperking valt ten derde (deels) niet onder bet tweede lid
van art. 6 Ow omdat de woorden "op plaatsen waar daartoe gelegenbeid bestaat"
ook zien op de uitoefening van het recht binnen gebouwen en besloten plaatsen.
Ten vierde kan art. 3 van het koninklijk besluit dus aileen weer zien op art. 6,
tweede lid, Ow. Ten vijfde kunnen de weigeringsgronden van art. 3 aileen onder de
term "voorkoming van wanordelijkheden" worden gebracht als deze term ruim
wordt opgevat. 74

Overigens is er thans terecht ook aandacht voor de etnische minderheden in de
Nederlandse krijgsmacht zoals blijkt uit de ontwikkeling van vegetarische maaltij-
den en gevechtsrantsoenen en de toezegging van de mogelijkheden tot hindoe en
moslim geestelijke verzorging.P

74 Er is bij toepassing van deze tuchtsanctie geen sprake van vrijheidsontneming
in de zin van art. 15 Ow. Zie verder paragraaf 2.13.

75 Kamerstukken II 1988-1989,20849, Dr. 4. Zie ook Aanbangsel van de Handelin-
gen 1988-1989, Dr. 62.
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Een geheel ander probleem is opgenomen in art. 12b Milltaire Ambtenarenwet
1931, art. 2b Wet rechtstoestand dienstplichtigen en art. 125b Ambtenarenwet
1929. Op grond van die artikelen is respectievelijk de milltaire ambtenaar, de
dienstplichtige en de ambtenaar

"Dietgehouden tot dienstverrichting op voor hem op grond van zijn godsdienst
of levensovertuiging geldende feest- en rustdagen, tenzij het diensthelang dit
onverrnijdelijk maakt."

Dit is een beperking van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging bij wet
in formele zin. Is hier sprake van impliciete (en ongeoorloofde) delegatie door
het vage begrip dienstbelang? Degene, die het begrip dienstbelang mag invullen,
bepaalt immers hoever het grondrecht wordt heperkt. Door de koppeling aan de
"onverrnijdelijkheid" is er wel sprake van objectivering.'6

2.7 Vrijbeid van meoingsuiting

Artikel 7 Grondwet luidt:

"1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of
gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht
op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de
voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig
wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de
wet. De wet kan het geven van vertooingen toegaukelijk voor personen jonger
dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4. De voorafgaande leden zijn Dietvan toepassing op het maken van handels-
reclame:077

Artikel 7 van de Grondwet verwoordt een grondrecht dat voor een democratische
sarnenleving van levensbelang is; de vrijheid van een ieder om zonder voorafgaand
toezicht zijn gedachten of gevoelens te openbaren.

76 Kamerstukken IT1987-1988, 19495, Dr. 5, p. 20-21. Zie voor een uitgebreidere
uiteenzetting over de individuele godsdienstvrijheid Den Dekker-Van Bijster-
veld 1988, p. 153 e.v.

77 PJ. Boon, Zonder voorafgaand verlof de vrijheid van rneningsuiting in het
Nederlandse recht, Ars Aequi Libri Nijmegen 1988; Brenninkmeijer 1982(1), p.
167-190;Heringa en Zwart 1987, p. 37-40; F.H. Kistenkas, Vrije straatcommu-
nicatie, De rol van de locale overheid bij de regulering van de uitingsvrijheid
in rechtsvergelijkend perspectief, Gouda Quint BV Kluwer Ambern Deventer
1989 (diss.); Kleijn en Kroes 1986,p. 84-101; Kortmann 1987, p. 83-89;
Meuwissen 1984, p. 163-169; Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 282-292;
Van Wissen 1989, p. 69-78.
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Art. 10, eerste lid, EVRM formuleert dit grondrecht op een andere wijze. Het
tweede lid bevat een zeer ruim omscbreven beperkingsclausule:

"1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de
vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden
te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en
ongeacht grenzen. Dit artikel helet Staten niet radio-omroep-, bioscoop- of
televisie-ondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.
2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden
met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten,
voorwaarden, heperkingen of saneties, welke bij de wet zijn voorzien en die in
een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale
veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten, de hescherming van de gezondheid of de
goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om
de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en
de onpartijdigheid van de rechterlijke Macht te waarborgen."

Art. 19 IVBP luidt:

"1. Een ieder heeft het recht zonder inmenging een mening te koesteren.
2. Een ieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat
mede de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te garen, te
ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen, hetzij mondeling, hetzij in
geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van kunst, of met hehulp van andere
media naar zijn keuze.
3. Aan de uitoefening van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde rechten
zijn bijzondere pliehten en verantwoordelijkheden verbonden. Deze kan derhalve
aan bepaalde beperkingen worden gebonden, doch aileen beperkingen die bij
de wet worden voorzien en nodig zijn:
(a) in het belang van de rechten of de goede naam van anderen;
(b) in het belang van de nationale veiligheid of ter hescherming van de openbare
orde, de volksgezondheid of de goede zeden."

In art. 10 EVRM en art. 19 IVBP is dus uitdrukkelijk opgenomen de vrijheid om
inlichtingen of denkbeelden te ontvangen. Art. 19 voegt daar aan toe de vrijheid
inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te garen. De mogelijkheden de
uitoefening van de vrijheid van meningsuiting te heperken worden in alle drie de
geciteerde artikelen anders geformuleerd.P

In deze paragraaf is de bespreking van het grondrecht en de toetsing in hoeverre
het wettelijk tuchtrecht daaraan voldoet, gekoppeld aan de indeling van artikel
7 Ow in leden. Inparagraaf 2.7.1 wordt de meningsuiting door middel van scbrift
behandeld. In 2.7.2 komt de radio en t.v. aan bod, in 2.7.3 de andere vormen van
meningsuiting (bijvoorheeld de mondelinge) en in 2.7.4 de handelsreclame.

78 Zie verder over art. 10 EVRM en art. 19 IVBP Van Dijk en Van Hoof 1982,
p. 352-369; Fawcett 1987, p. 250-273; Kleijn en Kroes 1986, m.n. p. 84-88.
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79 Enkele schrijvers (vgl. Kortmann 1987, p. 84 en Meuwissen 1984, p. 164) wijzen
op de mogelijkbeid dat door de toevoeging van bet tweede tot en met bet vierde
lid de reikwijdte van bet eerste lid niet precies gelijk zaI blijven. We zullen de
recbtspraak dienen af te wachten. Wei valt te verwachten, dat bij het bepalen
van de exacte grens tussen de drukpers (eerste lid), radio en televisie (tweede
lid) en andere middelen (derde lid) bet begrip drukpers niet meer zoals voor-
been zeer ruim zaI worden uitgelegd.

80 Meuwissen 1984, p. 165.
81 Een overzicbt van de jurisprudentie geeft F.H. Kistenkas, Vrije straatcommuni-

catie, De £01 van de locale overheid bij de regulering van de uitingsvrijbeid in
recbtsvergelijkend perspectief, Gouda Quint BV Kluwer Ambem Deventer
1989 (diss.), m.n. p. 10-37.

2.7.1 Anikel Z, eerste lid, Gw

Het eerste lid van art. 7 Gw is (afgezien van de komma na bet woord "uodig") een
letterlijke weergave van art. 7 Gw 1972. In de jurisprudentie van de Hoge Raad
was dat artikel zo verfijnd uitgelegd, dat de regering zicb niet in staat achtte, dat
exact weergevend, in een wettekst neer te leggen. Het is de bedoeling dat over-
name van de tekst van art. 7 oud ook resulteert in een ovemame van die juris-
prudentie.Y

De woorden "Niemand beeft voorafgaand verlof nodig" bouden een verbod van
preventief toezicbt in. Ook de wet in formele zin mag dus niet voorzien in een
preventief toezicbt. In de loop der jaren is bet woord "drukpers" door de voor-
uitgang van de tecbniek steeds ruimer uitgelegd. Daarbij wordt wei in bet oog
gebouden dat bet functioneren van een uieuw medium gelijkt op of aansluiting kan
vinden bij de drukpersso. Ook de "gedacbten of gevoelens" worden zo ruim opgevat
dat er (feitelijke) meningen, opvattingen, aankondigingen en bet (door)geven van
inlichtingen onder worden begrepen. De grootste verruiming van bet artikel is
ecbter bewerkstelligd door de interpretatie van bet woord "openbaren". Immers,
wil er echt sprake zijn van een vrijbeid van meuingsuiting, dan is bet onvoldoende
als men louter vrij is zijn gedachten of gevoelens te openbaren. Tevens zaI er een
vrijbeid moeten bestaan vervolgens die geopenbaarde gedacbten of gevoelens te
verspreiden. De Hoge Raad heeft het verspreidingsrecht vorm gegeven. Het wordt
thans gezien als een connex recht, dat wi! zeggen dat de lagere wetgever het mag
regelen, mils een bepaald zelfstandig middel van verspreiden niet geheel onmogelijk
wordt gemaakt en mits er geen verband wordt gelegd met de inhoud. Een algeheel
verbod behoudens ontheffing is ook uiet toegestaan. Een gebruik van enige bete-
kerns van het middel dient mogelijk te blijven. De zinsnede "behoudens ieders ver-
antwoordelijkbeid volgens de wet" geeft aan dat bij wet in formele zin wei een
repressieve controle op de inhoud mogelijk is81

Art. 18 en art. 19, sub a en b, van het Reglement betreffende de krijgstucht
betreffen de plicht tot gebeimhouding van militaire gegevens. Art. 19, aanhef en
sub C, vervolgt:
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"Den militair is verboden:
c. aan boord van een oorlogsvaartuig, in de kazeme of in eene onder eenige
andere benaming tot huisvesting of verblijf van militairen aangewezen inrich-
ting der zee- of landmacht, te brengen, in zijn bezit te hebben of te versprei-
den geschriften of afbeeldingen, welke op last van de militaire overheid, om
redenen ontleend aan de krijgstucht of in het belang der krijgsmacht, aldaar
worden geweerd."

Deze beperkingen betreffen onder meer de verspreiding van gedachten en gevoe-
lens. De lagere wetgever mag beperkingen aanbrengen, mits een bepaald zelfstan-
dig middel van verspreiden niet geheel onmogelijk wordt gemaakt en mits er geen
verband wordt gelegd met de inhoud. Hier is sprake van de mogelijkheid dat een
geschrift of afbeelding wordt geweerd om "redenen ontleend aan de krijgstucht of
in het belang der krijgsmacht". Dan kan er wei degelijk sprake zijn van verband
leggen met de inhoud, wat strijd oplevert met art. 7, eerste lid, Gw.

Aanwijzing no. 3 van de Voorlopige algemene aanwijzingen inzake de uitoefening
van bepaalde grondrechten door militairen geeft een nadere precisering van het
recht van vrije schriftelijke meningsuiting.V Zij luidt:

"Kazemecommandanten kunnen de uitoefening van het recht van militairen om
binnen hun kazeme geschriften te verspreiden in algemene zin naar tijd, plaats
en wijze regelen en beperken, zulks anders dan op grond van de inhoud, en wei
uitsluitend ter voorkoming van belemmering van de dienst of ter bescherming
van rijksgoederen of goederen van derden.'

Uit de toelichting bij deze Aanwijzing blijkt dat het de bedoeling is dat de kazerne-
commandanten in hun regelgeving geen verband leggen met de inhoud van de ge-
sehriften, het verspreiden nooit aan voorafgaande toestemming onderwerpen en
geen algemeen verspreidingsverbod uitvaardigen. Dit is in overeenstemming met
art. 7, eerste lid, Gw. Door het noemen van beide doelcriteria wordt zelfs niet
volledig van de beperkingsmogelijkheden gebruik gemaakt.

Art. 31 van het voorstel van Wet militair tuchtrecht neemt de strekking van deze
aanwijzing over. Het bepaalt:

"In strijd met de militaire tucht gedraagt zich de militair die een gesehrift
verspreidt of op enige andere wijze openbaar maakt op een plaats, een tijdstip
of een wijze, waaromtrent bij dienstvoorschrift een verbod is gegeven in het
belang van het verkeer of ter voorkoming van belemmering van de dienst of ter
bescherming van rijksgoederen of goederen van derden."

82 Brief van de Minister van Defensie, d.d. 10 juli 1975, aan de rechtstreeks onder
hem ressorterende bevelhebbers. Deze brief is opgenomen in S&J Militair
straf- en tuchtrecht. Zie ook Van den Bosch 1981, p. 81-83 en HR 28-10-
1980, MR T 1981, p. 180-193, met noot W.H. Vermeer.
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De memorie van toelichting steltB3 dat door deze bepa1ing de beperkingsbevoegd-
heid van degene, die dienstvoorschriften mag geven, gebonden is aan de genoemde
criteria. Bovendien mag geen relatie worden gelegd met de inhoud van het geschrift.
Een dienstbevel, dat een algemeen verspreidingsverbod inhoudt, is nietig, In de
memorie van antwoord84 tracht de regering 0'66 en CPN gerust te stellen: in de
"handleiding commandanten" zal uitgebreid aandacht worden besteed aan het uit-
oefenen van grondrechten. Nogmaals wordt benadrukt dat art. 31 geen betrekking
heeft op de inhoud van geschriften. Het tucbtcollege kan die dienstvoorschriften
daarop toetsen. Voor de duidelijkheid zou ik er voor willen pleiten ook reeds in
het artikel op te nemen, dat bij dienstvoorschrift "uitsluitend" een verbod kan
worden gegeven met het oog op de drie doelcriteria, en tevens een zin toe te
voegen dat het dienstvoorschrift geen relatie mag leggen met de inhoud van het
geschrift. Oat laatste is immers ook gebeurd in art. 32 van het voorstel van Wet
militair tuchtrecht, dat de meningsuiting anders dan door middel van geschrift
betreft en hierna in paragraaf 2.7.3 wordt besproken.

Naast de eisen, die door art. 7 Gw worden gesteld, geeft ook art. 10 EVRM een
aantal waarborgen. In het arrest Engel e.a. lagen de feiten ten aanzien van Dona
en Schul aldus: zij hadden deelgenomen aan het publiceren en distribueren van
een aflevering van het blad "Alarm" door de VVDM. Daarvoor wordt hen de disci-
plinaire straf van plaatsing in een tuchtklasse voor respectievelijk drie en vier
maanden opgelegd. Het Hoog Militair Gerechtshof verkort de periode voor Schul
in beroep tot drie maanden.

Het EHRM acht de tuchtsanctie een inbreuk op het recht op vrijheid van menings-
uiting. Deze inbreuk is echter Diet in strijd met het tweede lid: de straf is namelijk
voorzien bij de wet (de Wet op de Krijgstucht) en noodzakelijk in een democrati-
sche samenleving "for the prevention of disorder". Het woord "order" wijst namelijk
Diet alleen naar de openbare orde, maar ook naar

"the order that must prevail within the confines of a specific social group.
This is so, for exam pIe, when, as in the case of the armed forces, disorder
in that group can have repercussions on order in society as a whole. (..)

Of course, the freedom of expression guaranteed by Article 10 applies to
servicemen just as it does to other persons within the jurisdiction of the
Contracting States."

Aan de andere kant moet bij de toetsing door het Hof niet uit het oog verloren
worden

"the particular characteristics of military life ( ..), the specific "duties"
and "responsibilities" incumbent on members of the armed forces, or the

83 Kamerstukken II 1980-1981, 16813, or. 5, p. 18-19.
84 Kamerstukken 111985-1986,16813, or. 8, p. 43.
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margin of appreciation that Article 10 § 2, like Article 8 § 2, leaves to the
Contracting States".&5

Art. 125a, eerste en derde lid, Ambtenarenwet 1929, betreffende de openbaring
van gedachten en gevoelens door een ambtenaar respectievelijk zijn verplichting
101 geheimbouding van hetgeen hem in verband mel zijn functie ter kennis is
gekomen, wordt besproken in paragraaf 2.7.3. Daar worden ook behandeld art.
12a, eerste en derde lid, Militaire Ambtenarenwet 1931 en art. 2a, eerste en derde
lid, Wet rechtstoestand dienslplichtigen.

Voor de schnftelijke vrijheid van meoin~uiting voor ambtenaren is de uitspraak
van de CRvB inzake de gerechtssecrelaris relevant. De casus ligt aldus. Een ge-
rechtssecretaris en kaderlid van de Abva/Kabo had in het kader van de vakbonds-
aeties tegen de voorgenomen korting op onder meer de ambtenarensalarissen tegen
het raam van zijn kamer enkele affiches opgehangen zodanig dat ze zichtbaar waren
vanaf de openbare weg. De fungerend griffier verbood het in het gerechtsgebouw
ophangen van affiches aan de ramen, in de gangen, de zalen van de terechtzitting
en dergelijke. De Voorzitter van het Ambtenarengerecht oordeelde''", dat noch uit
art. 7 Gw, noeb uit art. 10 EVRM, noeh ook uit art. 19 IVBP valt

"af te leiden een recht om bij het verspreiden van een mening gebruik te maken
van middelen die aan een ander toebehoren en derhalve evenmin een rechtsplicht
van de rechthebbende op zodanig middel om een dergelijk gebruik te gedogen.
Het grondrecht (..) vindt derhalve in beginsel zijn begrenzing daar waar bij de
verspreiding van de mening gebruik wordt gemaakt van middelen die aan een
ander toebehoren en die ander niet bereid is zodanig gebruik te gedogen. ( ..) De
aangevallen handelingen c.q. besluiten vallen ( ..) mitsdien buiten de reikwijdte
van het in vorenbedoelde Grondwets- en Verdragsbepalingen neergelegde grond-
recht van vrijheid van meningsuiting en zijn daarom niet aan te merken als een
beperking op dat grondrecht."

De CRvB is van mening dat de onderhavige situatie wei onder art. 7, eerste lid,
Gw valt. De casus betreft de verhouding tussen een overheidsorgaan en een ambte-
naar en het betreffende overheidsorgaan dient (ook) in deze relatie de grondrech-
ten in acht te nemen. Vervolgens knoopt de CRvB aan bij de verspreidingsjuris-
prudentie van de Hoge Raad. Het verspreidingsmiddel is het ophangen van affiches
en de bestreden beperking is er een naar plaats.

"(H)et administratief orgaan, dat belast is met en de verantwoording draagt voor
het beheer van een voor de openbare dienst bestemde ruimte als een gebouw,

85 Engel e.a., Series A, vol. 22, p. 40-42. Volgens Van Dijk en Van Hoof 1982, p.
363-364, bad niet alleen naar de boedanigbeid van militair moeten worden
gekeken, maar had ook een relatie moeten worden gelegd met de inhoud van
de geuite of te uiten mening en/of het daarvoor gekozen middel.

86 CRvB 12-11-1985, AB 1986,579 met noot Kortrnaon en Hennekens, NJCM-
Bulletin 11(1986), 2, p. 157-160 met noot Fred Kistenkas (geen tucbtrecbt).

87 Vz. Ag. Rotterdam 13-12-1983, AB 1984,116 (geen tuchtrecht).
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"In elke inrichting zijn televisie, radio en eventueel andere toestellen voor
ontwikkeling en ontspanning aanwezig. Het huishoudelijk reglement geeft
regels omtrent het gebruik van deze apparaten."

[bepaalt] de bestemming en het gebruik van die ruimte ( ..) en [is] in beginsel
bevoegd ( ..) het door aldaar werkzame ambtenaren verspreiden van drukwerk
of geschriften, als bedoeld in artikel 7 lid 1 Grondwet, aan beperkingen naar
tijd, plaats en wijze van verspreiden te binden. Daarbij kunnen ( ..) dergelijke
beperkingen de vorm van algemene regelgeving dan wei van een concreet besluit
hebben, al naar de bevoegdheden welke aan dat administratief orgaan toekomen.

Uit het vorenstaande voigt, dat de bestreden besluiten/handelingen naar 's
Raads oordeel niet in strijd zijn met artikel 7 Grondwet."

Eveomin ziet de Raad strijd met artikellO EVRM noch met artikel19 IVBP. Uit
de noot van Kistenkas blijkt dat de zaak za1 worden voorgelegd aan de Europese
Commissie voor de Rechten van de mens.

Wat betreft de vrijheid van meningsuiting voor gedetineerden bepaalt art. 82
Gevangenismaatregel:

"1. In ieder gesticht is een bibliotheek.
2. De zorg voor samenstelling en indeling berust bij de directeur.
3. De gedetineerden ontvangen teominste eeomaal in de week boeken en tijd-
schriften uit de bibliotheek ter lezing."

Art. 83 vervolgt:

"1. Aan de gedetineerden kan worden toegestaan van eigen boeken en tijdschrif-
ten gebruik te maken of becken en tijdschriften ter leen te ontvangen uit een
openbare bibliotheek.
2. De directeur gaat voor de uitreiking na, of tegen deze boeken en tijdschriften
geen bezwaar bestaat.
3. Zij worden, indien wenselijk, van rijkswege gebaald en terugbezorgd."

Op grond van art. 84 is het lezen van kranten en tijdschriften toegestaan. Art. 87
Gevangenismaatregel bepaalt:

Het recht om inlicbtingen en denkbeelden te ontvangen, zonder inmenging van
overheidswege wordt beschermd door art. 10 EVRM en art. 19 lVBP. Met name
art. 83, tweede lid, en art. 87 Gevangenismaatregel beperken dit recht, maar deze
beperkingen zijn mogelijk op grond van de beperkingsgronden opgenomen in art.
10, tweede lid, en art. 19, derde lid. Het uitgangspunt daarbij zal moeten zijn
dat de beperkingen op redelijke (dat wil zeggen terughoudende) wijze worden
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toegepast. 88

Het tuchtrecht is Diet bedoeld voor het uitvechten van een wetenschappelijk
geschil. Drion geeft als voorbeeld uit het medisch tuchtrecht

"bezwaren van de klager tegen een wetenschappelijk artikel of rapport waarin
diens theorie wordt aangevallen. Mits daarbij de grenzen van het maatschappe-
Iijkbetamelijke Diet zijn overschreden, zijn de klachten a1s Dietondermijnend
voor het vertrouwen in de stand ongegrond verklaard ...s9

Als het tuchtrecht wei kritiek zou verbieden, zou dat een ernstige en een Diet
toegestane beperking van het grondrecht zijn.

2.7.2 Artikel 7, tweede lid, Gw

Art. 7, tweede lid, Grondwet bevat een regeling voor de media radio en t.v.
Gezien de recente technische ontwikkelingen op dit gebied is die omschrijving nu
reeds te beperkt. Er is delegatie mogelijk op grond van de eerste zin. De tweede
zin voegt daar als beperking aan toe een verbod op voorafgaand toezicht op de
inhoud van een radio- of t.v.-uitzending. Een vergunningstelsel is weI toelaatbaar,
mits dus daarbij geen voorafgaand toezicht op de inhoud wordt ingevoerd.P?

Art. 61 Omroepwet gaf de minister van WVC de bevoegdheid tuchtrechtelijk op te
treden tegen instellingen die zendtijd hadden verkregen en regen draadomroepin-
richtingen. Dit repressief tuchtrechtelijk optreden werd toegestaan door art. 7,
tweede lid, Gw. Art. 61 is in de loop der jaren een aantal malen toegepast: in 1970
bijvoorbeeld'" heeft de VPRO een radio-uitzending gewijd aan sabotagemogelijk-

88 Omdat het recht is opgenomen in de verdragen zijn de beperkingsmogelijkhe-
den afhankelijk van de verdragsformuleringen. Art. 15, vierde lid, Gw komt
dus hier Diet aan de orde, tenzij uit dit artikellid strengere eisen voortvloeien.
Zie ook PJ. Boon, Zonder voorafgaand verlof: de vrijheid van meningsuiting
in het Nederlandse recht, Ars Aequi Libri Nijmegen 1988, p. 70-71.
Van Dijk en Van Hoof 1982,p. 367-368 geeft een overzicht van de jurispruden-
tie van de Commissie terzake van de omvang van de vrijheid van meningsuiting
van gedetineerden.

89 Drion 1987, p. 21. Deze formulering komt overeen met die van een onrecht-
matige daad in de zin van art. 1401 BW.

90 De mogelijkheid van een vergunningstelsel wordt ook uitdrukkelijk genoemd
in art. 10 EVRM.
Zie verder MassaMedia en Staatsrecht, De staatsrechtelijke grondslagen van
het mediarecht, Staatsrechtconferentie 1988, Vakgroep staatsrecht, bestuurs-
recht en bestuurskunde, Katholieke Universiteit Brabant W.EJ. Tjeenk
Wi11inkZwolle 1989.

91 Kb 30-3-1972, 23, AB 1973, 65 (sabotage, VPRO) en 10-1-1974, 1, AB 1974,
259 (Barend Servet).
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"1. ledere instelling, die zendtijd beeft verkregen, is bevoegd met inacbtneming
van de bepaIingen van deze wet vorm en inboud van baar uitzendingen te bepaJen
en is verantwoordelijk voor betgeen in baar zendtijd wordt uitgezonden.
2. De uitzendingen mogen niets bevatten, dat gevaar oplevert voor de veiligbeid
van de Staat, de openbare orde of de goede zeden."

beden in de Legerplaats Oirschot. Zij is daarvoor door de minister berispt op grond
van strijd met art. 10 Omroepwet, dat bepaalde:

De VPRO stelde BAB-beroep in. Zij voerde in de eerste plaats aan strijd met de
algemeen verbindende voorschriften vervat in art. 3, 10 tweede lid, 12 eerste lid
en 61 eerste lid Omroepwet.

De Kroon oordeelde dat de in art. 61, eerste lid, Omroepwet aan de Minister
van CRM gegeven bevoegdbeid vaststaat op grond van art. 61 en niet afbankelijk
is van de totstandkoming van de voorschriften, waarop art. 12 betrekking heeft.
Vervolgens gaat de Kroon in op art. 10 Omroepwet. Zij memoreert dat in de
openbare vergadering van de Afdeling Contentieux van de Raad van State de
gemacbtigde van de Minister er op beeft gewezen,

"dat met volledige onderschrijving van bet beginsel van vrijbeid van menings-
uiting en informatieverscbaffmg ook door de klaagster grenzen dienen te worden
in acbt genomen ter voorkoming van aantasting van andere te respecteren
belangen, [en) dat (..) met name bij de bebandeling van een onderwerp zoals
sabotage voor een zeer groot publiek bijzondere omzicbtigbeid geboden was en
dat (..) de klaagster zich van baar verantwoordelijkheid te dezer opzichte bewust
bad dienen te zijn".

Zonder zelf op bet aspect van de vrijheid van meningsuiting en informatieverscbaf-
ling in te gaan stelt de Kroon,

"dat Wij van oordeel zijn, dat de klaagster, ook al zou zij nimmer de bedoeling
bebben gebad sabotage in de hand te werken, door de wijze, waarop bet onder-
werp sabotage in de desbetreffende uitzending werd bebandeld, beeft getoond
zicb onvoldoende van haar verantwoordelijkheid bewust te zijn geweest;
dat i.v.m. bet vorenstaande en mede gezien enerzijds de bewoordingen van art.
10 tweede lid, en anderzijds de aard van het behandelde onderwerp, voor vernie-
tiging van de bestreden beschikking wegens strijd met art. 10 Omroepwet geen
aanleiding bestaat;
dat ook overigens niet is gebleken van strijd met enig algemeen verbindend
voorschrift" .

Ook is er volgens de Kroon geen strijd met de beginselen van beboorlijk bestuur.
De Omroepwet is vervangen door de Mediawet.92 Art. 135 van de Mediawet bevat

de bevoegdbeid van het Commissariaat voor de Media boetes op te leggen aan een
instelling die zendtijd beeft verkregen, onderscbeidenlijk de bebeerder van een

92 Stb.1987,249.
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draadomroepinriehting of de verzorger van een programma dat door middel van
een draadomroepinriehting wordt uitgezonden ter zake van bij of kraehtens de wet
gestelde voorsehriften, maar noemt deze voortaan administratieve boetes in
plaats van tuehtbesehikkingen. Gezien de frequentie waarmee ze worden opgelegd
is het de vraag of er voor de zendgemaehtigden sprake is van een verbetering in
reehtspositie.

Art. 87 Gevangenismaatregel is besproken in paragraaf 2.7.1.

2.7.3 Artikel 7, derde lid, Gw

Art. 7, derde lid, Gw omvat het openbaren van gedachten en gevoelens door
andere dan de in het eerste en tweede lid genoemde middelen. Niemand heeft
voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud van de te openbaren gedachten en
gevoelens. Ten aanzien van andere aspecten van het openbaren is dus wei preven-
tief toezicht toelaatbaar. Hierbij kan men onder andere denken aan te verwachten
wanordelijkheden. Vorm en inhoud zijn echter gewoonlijk niet eenvoudig scheid-
baar. Daarnaast is er tevens repressief toezicht op grond van de wet in formele zin.
De tweede zin van het derde lid bevat een speciale regeling voor vertoningen toe-
gankelijk voor personen jonger dan zestien jaar. Delegatie van regelgeving is toe-
gestaan. De wetgever is echter gebonden aan een doelcriterium, namelijk bescher-
rning van de goede zeden.

Art. 1a van het Reglement betreffende de krijgstueht93 luidt:

"Daar de godsdienst de bron is van aile geluk, deugd en waren moed, behoort
ook in den krijgsstand een ieder zieh tot het hooghouden daarvan en tot eene
zedige levenswijze te bevlijtigen; de godslasteringen, het vloeken en zweren
moeten worden nagelaten en zullen de meerderen hierin en in al wat de hand-
having der goede zeden kan bevorderen, hunnen minderen met een goed voor-
beeld voorgaan, en aUe buitensporigheden algeineen vermeden moeten worden".

Art. 22, sub a, verbiedt de militair expliciet:

"het bezigen van vloeken en godslasteringen, van onzedelijke taal of liederlijke
uitdrukkingen, zoowel buiten als in dienst;".

Het uiten van godslasteringen, vloeken of zweren valt eehter ook onder de vrijheid
van meningsuiting.P' Art. 7, derde lid, maakt alleen repressief toezieht op grond
van een wet in formele zin mogelijk. Vergelijk voor de godslastering art. 147, 147a
en 429bis WvSr. I.e. is het verbod eehter opgenomen in een algemene maatregel
van bestuur. Hetzelfde geldt voor het gebod zieh te onthouden van het bezigen van

93 Ingevoegd bij kb van 27-4-1931, Stb. 1931, 174.
94 Vergelijk ook de vernietiging door de Kroon van de vloekverboden opgenomen

in enkele gemeentelijke verordeningen. Zie bijvoorbeeld Stb. 1986, 337
(Ermelo).
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"hem onder aIle omstandigheden verboden inlichtingen van militaire aard aan
de vijand te verstrekken; hij mag slechts zijn naam, voornamen, geboortedatom,
rang en marine- of registratienummer mededelen".

vloeken en van ruwe of onzedelijke taal opgenomen in art. 50, tweede lid, ARAR.
Dit lid zal vervaUen omdat het niet meer in deze tijd past. Overigens zal de norm
in art. 125a Ambtenarenwet 1929 hiervoor nog kunnen worden gebruikt.9S 96

Art. 8, derde lid, van het Reglement betreffende de krijgstucht gebiedt de
militair, dat:

"Hij zich zal onthouden van gesprekken, die de strekking hebben of er toe
kunnen bijdragen om den eerbied voor den meerdere en voor de Overheid af-
breuk te doen."

Art. 9, derde lid, gebiedt de meerdere, dat:

"Hij ( ..) zich ten eenenmale [zal] onthouden van krenkende of onbillijke bejege-
ning van zijne minderen, zoomede in het algemeen van handelingen, uitlatingen
of gesprekken, welke hem de aanspraak op den eerbied en het vertrouwen van
zijn minderen kunnen doen verliezen. De meerdere die zich daaraan schuldig
maakt, ondermijnt het gezag en vernedert bovendien zichzelf."

Ook de militair in krijgsgevangenschap dient zich van zijn situatie bewnst te zijn
en dus is ex art. 26b, derde lid, het

Art. 26c voegt daar aan toe:

"Zelfs in de moeilijkste omstandigheden zal de krijgsgevangen militair noch
mondeling noch schriftelijk enige verklaring afleggen, welke albreuk zou kunnen
doen aan de belangen van eigen land of bondgenoten,"

Oergelijke verboden, die de inhoud van een uiting betreffen, dienen te worden
opgenomen in een wet in formele zin.

Aanwijzing no. 8 van de Voorlopige algemene aanwijzingen inzake de uitoefe-
ning van bepaalde grondrechten door militairen luidt:

95 Kamerstukken II 1985-1986, 19495, Dr. 3, p. 18; 1987-1988, Dr. 5, p. 17.
% Hoewel de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting niet expliciet ter

sprake komen in de uitspraak van de CRvB van 5 maart 1976, AB 1976, 192
kan het wei gebruikt worden als illustratie van de mogelijkheid dat de vrijheid
van meningsuiting en de godsdienstvrijheid tegelijk in het geding kunnen zijn.
Het gevallag aldus. Een ambtenaar, lid van de Kerk der Martelaren, tikt zijn
chef en coUega's herhaaldelijk op de vingers wegens uitdrukkingen als "God,
Go, Hemel, Je, Jeetje en Tjee", die hij als vloeken aanmerkt. Dit wekte irri-
tatie evenals de gesprekken die hij voerde met coUega's en waarin hij gods-
dienstige opvattingen naar voren bracht. Hij wordt uiteindelijk ontslagen op
grond van art. 95, tweede lid, ARAR.
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"Kazernecommandanten kunnen het gebruik binnen de kazerne door militairen
van andere middelen om meningen te openbaren dan geschriften aan hun toe-
stemming onderwerpen. De inhoud van hetgeen daarmede zal worden geopen-
baard kan op zich zelf geen grond zijn voor weigering van de toestemming."

Deze aanwijzing is correct.
Art. 6 van het voorstel van Wet militair tuchtrecht bevat de verplichling tot

geheimhouding van "enig gegeven, de dienst betreffende' ten opzichte van "iemand
die tot kennisneming daarvan niet bevoegd is, voor zover de verplichting tot
geheimhouding nit de aard der zaak volgt." Op grond van art. 20 gedraagt zich in
strijd met de militaire tucht de militair, die een andere militair of iemand, die
anderszins bij of ten behoeve van de krijgsmacht werkzaam is, in het openbaar of
in zijn tegenwoordigheid met enig kwaad bedreigt, uitscheldt of bespot. Op grond
van art. 24 doet het zelfde de militair, die een mededeling, die hij nit hoofde van
zijn ambt moet doen, niet of onjuist doet. Aangezien de beperkingen zullen worden
opgenomen in een wet in formele zin zijn deze bepalingen in overeenstemming
met art. 7 Ow.

Art. 32 voegt daar aan toe:

"In strijd met de militaire tucht gedraagt zich de militair die inbreuk maakt op
de regels die bij dienstvoorschrift zijn vastgesteld inzake meningsuiting die
anders dan door middel van geschrift plaatsvindt, voorzover die regels niet de
inhoud van de uiting betreffen, en zijn gegeven in her belang van het verkeer of
ter bestrijding of voorkoming van ongeregeldheden en verstoringen van het
ordelijk verloop van de dienst,"

Of hier de vrijheid van meningsuiting in het gedrang komt hangt sterk af van de
te geven dienstvoorschriften. Er worden door art. 32 wei enkele restricties
aangebracht. De regels mogen immers niet de inhoud van de uiting betreffen en
dienen gegeven te worden in het belang van het verkeer enz.

In dit kader dient ook art. I, eerste lid, Medische Tuchtwet te worden besproken.
Het artikellid luidt:

"1. Een geneeskundige, die zich schuldig maakt aan handelingen, die het ver-
trouwen in de stand der geneeskundigen ondermijnen, of aan nalatigheid, waar-
door ernstige schade ontstaat voor een perSOOD, te wiens behoeve hem genees-,
heel- of verloskundige raad of bijstand gevraagd wordt of aan wie hij die raad
of bijstand verleent, of die in de uitoefening van de geneeskunst blijk geeft
van grove onkunde, kan, onverminderd zijn aansprakelijkbeid ingevolge andere
wettelijke voorschriften, worden onderworpen aan een van de maatregelen, ver-
meld in artikeI5.'

Bij lezing van dit lid denken we niet direct aan de vrijheid van meningsuiting.
De volgende zaak97 deed zich voor, waarin overigens de vrijheid van meningsui-
ting niet expliciet aan de orde kwam. Een arts had in een t.v.-uitzending gewijd

97 CMT 23-2-1%5, NJ 1%6, 150.



"A) dat hij bewust tegenover de ziekenfondsen zijn diagnose aanpast aan de
genees- en/of verbandmiddelen die hij wenst voor te schrijven maar die op de
juiste diagnose niet te verkrijgen zouden zijn;
B) dat duizendvoudig door artsen, huisartsen en specialisten, die diagnose
wordt aangepast aan de medicamenten, dat zij met de diagnose de hand lichten
en valsheid in geschrifte plegen;
C) dat wegens overbelasting van de artsen ten gevolge van het ziekenfondssys-
teem, de werkelijk zieke patient in vele gevallen juist datgene, waarvoor hij zijn
dokter nodig heeft: een tijdige behandeling, niet krijgt;
D) dat in de ziekenhuizen 50% van de mensen ten oorechte opgenomen zijn om-
dat (a) de mensen niet de minste geldelijke rem hebben om in het ziekenhuis te
gaan liggen en (b) de zeer onvoldoende honorering van de specialisten ertoe
brengt de patienten in de ziekenhuizen op te nemen, waar de honorering wei
niet hoog, maar a1thans dragelijk is;
E) dat de ziekenfondsen - die hij op zeer denigrerende wijze dwangverzekerin-
gen noemt - de patienten met de geneesmiddelen, die zij nodig hebben,
verschaffen en dat het systeem van verplichte verzekering de moraal van de
artsen ondermijnt. n

aan het ziekenfondswezen en in een persconferentie uitIatingen gedaan over het
ziekenfondssysteem. Hij betoogde onder meer:

Hij werd aangeklaagd door de Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid.
Het Medisch Tuchtcollege wees de klacht af omdat de uitlatingen niet geschikt en
bedoeld waren het vertrouwen in de stand der geneeskundigen te ondermijnen. Het
Centraal Medisch Tuchtcollege vernietigde die beslissing en berispt de arts omdat
de uitIatingen het vertrouwen in de stand wei hebben ondermijnd. Het CMT
acht de uitlatingen des te afkeurenswaardiger nu zij niet werden gedaan in een
beperkte kring van vakgenoten, maar tegenover het gehele door televisie en pers
bestreken publiek, waarvan slechts weinigen de uitIatingen van de persoon over
wie geklaagd is kunnen hebben begrepen zoals hij deze bedoeld heeft. Ais verzach-
tende omstandigheid bij het opleggen van de tuchtsanctie wordt onder andere aan-
gemerkt dat betrokkene meende met zijn kritiek het a1gemeen belang te dienen,
doch zich daarbij onvoldoende rekenschap gaf van de gevaren welke aan het
gebruik maken van de media televisie en pers zijn verbonden voor hem, die aan dat
gebruik niet is gewend.

De norm uit art. 1, eerste lid, van de Medische Tuchtwet blijkt in bovenstaande
zaak vaag genoeg om een tuchtrechtelijk rechtssubject te kunnen berispen voor
zijn uitlatingen. Art. 7, derde lid, Gw bepaalt dat beperkingen op de vrijheid van
mondelinge meningsuiting alleen bij wet in formele zin kunnen worden gesteld.
Een vage norm wordt in wezen bij de toepassing ervan ingevuld. Dat is dus een
delegeren van de normstellin~ Ook die vorm van delegeren is in de grondwette-
lijke terminologie uitgesloten . De Medische Tuchtwet99 dient daaraan te worden
aangepast.

98 Kamerstukken II 1975-1976, 13872, or. 3, p. 23; Nng, deel15, p. 23.
99 Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor andere wettelijke tuchtregelingen.
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Art. 125a, eerste lid, Ambtenarenwet 1929 luidt:

"De ambtenaar dient zich te onthouden van het openbaren van gedachten of
gevoelens of van de uitoefening van het recht tot vereniging, tot vergadering en
tot betoging, indien door de uitoefening van deze rechten de goede vervulling
van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover
deze in verband staat met zijn functievervulling, Diet in redelijkheid zou zijn
verzekerd. "

Een bijna gelijlduidende formuIering is opgenomen in art. 12a, eerste lid, Militaire
Ambtenarenwet 1931 en in art. 2a, eerste lid, Wet rechtstoestand dienstplichtigen.

Deze bepaling laat in het midden op welke wijze gedachten of gevoelens worden
geopenbaard en bestrijkt dus zowel de mondelinge als de schriftelijke uitingen.
In de parlementaire behandeling is veel aandacht besteed aan de vraag hoe in
concreto deze bepaling moet worden uitgelegd. Van belang blijkt

"de afstand tussen de betrokken ambtenaar en instantie in de openbare dienst
waar men het beleid vormt, of waar men zich bezighoudt met de onderwerpen,
waarover hij zich wi! uitspreken. Indien er geen of slechts een verwijderd
verband bestaat tussen het werk van de ambtenaar en het onderwerp, waarover
hij zich uitspreekt of wil uitspreken, is er geen reden hem wegens zijn ambtelijke
positie in zijn meningsuiting te beperken." ioo

Er moet een redelijkerwijs te voorzien causaal verband bestaan tussen het open-
baren en de aantasting van de goede functionering van de betrokken ambtenaar of
van de openbare dienst voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling:

"Een vereiste daarbij is, dat de problemen met betrekking tot de functiever-
vulling en de functionering van de openbare dienst voortvloeien nit de
gedragingen van de ambtenaar zelf; zij mOllen Diet primair te wijten zijn aan
eventuele negatieve reacties van anderen." 01

De toevoeging dat het artikel in een krant of tijdschrift op persoonlijke tite! is
geschreven is volgens de memorie van antwoord geen relevante factor voor de
toepassing van artike!125a: ook in dat geval gaat het er om of door de publikatie
de goede functievervulling dan weI de goede functionering van de openbare dienst
is geschaad.I02

Een vorm van preventief toezicht op de inhoud van meningsuitingen is in strijd
met de Grondwet:

"Aan voorschriften, die het openbaren van gedachten of gevoelens aan enige
vorm van preventief toezicht binden, kan geen rechtskracht meer toekomen.',I03

100 Kamerstukken II 1985-1986, 19495, or. 3, p. 5; 1987-1988, or. 5, p. 9 en p. 11.
101 Kamerstukken II1985-1986, 19495, nr. 3, p. 5-6; 1987-1988, or. 5, p. 9.
102 Kamerstukken II1987-1988, 19495, or. 5, p. 18.
103 Kamerstukken II 1985-1986, 19495, or. 3, p. 6; 1987-1988, or. 5, p. 17 en p. 18-19



"De ambtenaar is verplicht tot gebeimbouding van betgeen bem in verband met
zijn functie ter kennis is gekomen, voor zover die verplicbting uit de aard der
zaak volgt."

Het derde lid van art. 125a Ambtenarenwet 1929 luidt:

De memorie van toelicbting stelt terecbt dat een gebeimboudingsverplicbting een
beperking kan betekenen in de uitoefening van bet recbt van vrije meningsuiting,
maar acbt deze vage omschrijving in overeenstemming met art. 7 Gw.104

Art. 123, derde lid, Militaire Ambtenarenwet 1931 en art. 2a, derde lid, Wet
recbtstoestand dienstplichtigen zijn ruimer geformuleerd in verband met het
specifleke karakter van de krijgsmacht, te weten bet doorlopen van een aantal
functies door een militair en het vaak samenvallen van het werk- en leefklimaat
van de militairlO5; de militaire ambtenaar respectievelijk de dienstplichtige

"is verplicbt tot gebeimhouding van enig gegeven, de dienst betreffende,
tegenover een ieder die tot kennisneming daarvan niet bevoegd is, voor zover
die verplichting uit de aard der zaak volgt."

Art. 125c, eerste en tweede lid, van de Ambtenarenwet 1929 maakt bet mogelijk
dat een ambtenaar, die een functie in publiekrechtelijke colleges waarin bij is
benoemd of verkozen, gezien de omvang van de daaruit voortvloeiende werkzaam-
heden, niet gelijktijdig kan vervullen met zijn ambt, in verband daarmede tijdelijk
wordt ontheven van de waarneming van zijn ambt of buitengewoon verlof wordt
verleend, tenzij het dienstbelang zich daartegen verzetYl6 De ambtenaar, die
tijdelijk is ontheven van de waarneming van zijn ambt of buitengewoon verlof is
verleend, is tucbtrecbtelijk geen verantwoording verschuldigd over de uitoefening
van zijn functie in bet publiekrecbtelijk college. In ieder geval wordt door art. 71
Gw gewaarborgd dat de leden van de Staten-Generaal, de ministers, de staatsse-
cretarissen en andere personen, die deeInemen aan de beraadslaging, niet in rechte
kunnen worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergaderingen van
de Staten-Generaal of van commissies daarnit hebben gezegd of aan deze schrifte-
lijk bebben overgelegd. Art. 53 gemeentewet en art. 19 Provinciewet bieden een
zelfde bescherming aan de leden van de gemeenteraad en de burgemeester res-
pectievelijk aan de leden van provinciale staten, de commissaris van de Koningin

104 Kamerstukken II 1985-1986, 19495, Dr. 3, p. 8. Zie ook M. Bovens, De rechts-
positie van ambtelijke "k1okkeluiders", NJCM-BuUetin 1987, p. 582-602.

105 Kamerstukken II 1986-1987, 20033, Dr. 3, p. 4-5.
106 Zie hiervoor paragraaf 2.4, waar ook aandacht wordt besteed aan de politiek

actieve ambtenaar. Een ander voorbeeld is te vinden in CRvB 26-5-1987, AB
1987, 520, TAR 1987, 166 betreffende de vrijbeid van meningsuiting van een
docent aan een openbare schoolgemeenschap, die tevens lid is van de Centrum-
partij.
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en provinciale commissieleden.l''" 108
Ook in een vergadering bestaat de mogelijkheid de vrijheid van meningsuiting

te beperken. Zo bevat het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal de mogelijkheid dat de voorzitter een spreker van de behandeling van
een onderwerp terugroept indien bij van het onderwerp van de beraadslaging was
afgeweken. Tevens kan de voorzitter een lid, dat beledigende uitdrukkingen
gebruikt, de orde verstoort, zijn plicht tot geheimhouding schendt of aanspoort
tot onwettige handelingen, vermanen en in de gelegenheid stellen de woorden die
tot de waarschuwing aanleiding gaven terug te nemen (art. 65). Een spreker kan
het woord worden ontnomen aIs hij zijn woorden niet terugneemt (art. 66). Zo'n
spreker kan voor een bepaalde termijn van de vergadering worden uitgesloten
(art. 67). De gewraakte woorden hoeven niet in het verslag te worden opgenomen
(art. 68). De uitsluiting kan worden verlengd (art. 70). Voor de Eerste Kamer is
een zelfde regeling opgenomen in de art. 102 tot en met 107 van het Reglement
van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Art. 72, derde lid, gemeente-
wet regelt het optreden tegen een lid dat door zijn gedragingen de geregelde
gang van zaken van de gemeenteraadsvergadering verstoort.109 Art. 22, tweede lid,
Provinciewet regelt dit voor een lid van Provinciale Staten.no

In feite wordt door bovenstaande regelingen de volksvertegenwoordiger beper-
kingen opgelegd ten aanzien van zijn vrijheid van meningsuiting. Hierbij wordt
ook aangeknoopt bij de inhoud van zijn uiting. Volgens art. 7, derde lid, Gw is dat
alleen repressief bij wet in formele zin mogelijk, terwijl bier de beperkingen in
reglementen van orde zijn opgenomen. Afgezien van dit formele gebrek zullen we
ervan uit moeten gaan dat democratisch gekozen volksvertegenwoordigers uiterst
zorgvuldig met hun eigen vrijheidsrechten zullen omgaan.

Tot slot dient wat de gedetineerden betreft nog gewezen te worden op art. 92a
Gevangenismaatregel:

107 Een Medisch Tuchtcollege oordeelde in 1934, NJ 1934, p. 1453 dat art. 53 ge-
meentewet, dat de leden van de gemeenteraad niet gerechtelijk vervolgbaar
verklaart, voor hetgeen zij in de vergaderingen hebben gezegd of aan haar
schriftelijk hebben overgelegd, ook uitsluit de toepassing op hen van discipli-
naire maatregelen volgens de Medische Tuchtwet.

108 Vergelijk ook art. 23, art. 57 en art. 96 van de Nieuwe bepalingen met betrek-
king tot gemeenten, Kamerstukken II 1985-1986, 19403, Dr. 1-2 en art. 24,
art. 58 en art. 92 van de Nieuwe bepalingen met betrekking tot provincies,
Kamerstukken II 1986-1987, 19836, Dr. 1-2.

109 Vz Ar RvSt 9-9-1980, AB 1981, 102 (Echt): de gemeenteraad kon in redelijk-
heid zijn besluit nemen tot ontzegging van de toegang tot de raadsvergade-
ring aan het raadslid gelet op de conceptnotulen van de desbetreffende verga-
dering en mede in aanmerking genomen dat ook in voorgaande vergaderin-
gen ten aanzien van betrokkene art. 72, derde lid, gemeentewet en tevens bij
herhaling andere maatregelen zijn toegepast.

110 Zie ook art. 26 Nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten (Kamerstuk
19403) en art. 27 Nieuwe bepalingen met betrekking tot provincies (Kamer-
stuk 19836).



"De directeur kan aan een gedetineerde toestaan telefoongesprekken met perso-
nen buiten het gesticht te voeren. De hieraan verbonden kosten kunnen volgens
nadere door Onze Minister te bepalen richtlijnen geheel of ten dele ten laste
van het Rijk worden gebracht."

Ook dit is een beperking van de vrijheid mondeling gedachten of gevoelens te
openbaren, die toelaatbaar kan zijn op grond van art. 15, vierde lid, Gw. Zie
verder paragraaf 2.13.

2.7.4 Artikel 7, vierde lid, Gw

Het vierde lid bepaalt dat het eerste tot en met het derde lid niet van toepassing
zijn op handelsreclame. De scbrijvers zijn met dit lid niet tevreden. Ten eerste
wijst Van der Pot er op dat door artikel 7 niet van toepassing te verkJaren aile wet-
gevers zonder binding aan doelcriteria bevoe~d zijn tot het maken van een rege-
lingll1. Ten tweede memoreert Meuwissenl! dat nu bepaald moet worden wat
tot de handelsreclame gerekend moet worden. Hoe dient de grens met de ideele
reclame, waarop art. 7 wei van toepassing isl13, te worden bepaald? Het ware
beter geweest als in een apart lid voor handelsreclame een afzonderlijke regeling
was getroffen.

Overigens bevatten art. 10 EVRM en art. 19 IVBP geen uitzondering voor
(handels)reclame. Ook de Hoge Raad gaat er van uit dat de beschermin~ van art.
10 EVRM en art. 19 IVBP zich in beginsel uitstrekt tot reclameuitingen. 14

Enkele beroepsbeoefenaren, zoals bijvoorbeeld de advocaat, de accountant-ad-
ministratieconsulent en registeraccountant, waren onderworpen aan een reclame-
verbod115 De mogelijkheden om reclame te maken zijn thans voor hen ver-

111 Van der Pot/Donner 1983, p. 248-249. Deze zinsnede is vervallen in de twaalf-
de druk.

112 Meuwissen 1984, p. 168-169.
113 Kortmann 1987, p. 88-89.
114 Barthold, Series A, voL 90, ook gepubliceerd in NJ 1987,900. HR 13-2-1987,

NJ 1987,899. HvD 4-1-1988, NJ 1988,606; Adv.bL 1988, p. 270-272, besproken
door Ll.C, Kabel, Wervende publiciteit voor advocaten, Adv.bL 1988, p.
261-264.

115 Vergelijk eBB 16-3-1982, AB 1982, 521 gebaseerd op art. 6, eerste lid onder b,
Besluit Regelen Beroepsuitoefening; eBB 28-1-1983, AB 1983,578 gebaseerd
op art. 6, eerste lid aanhef en sub a, Besluit Regelen Beroepsuitoefening;
Raad van Toezicht Almelo 28-10-1983, Adv.bL 1984, p. 569 gebaseerd op
gedragsregel38, eerste lid; hofvan discipline 20-3-1984, nr. 771, Adv.bL 1984,
p. 570-571 idem. Schenk 1975, p. 54-56; Mols en Malherbe 1990, p. 145-150.
Zie voor andere voorbeelden de nota Advies vrije-beroepsbeoefenaren en
reclame, Ministerie van Economische Zaken, 1988.
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ruimd.116
Als er echter sprake zou zijn van ideele reclame, zou art. 7, vierde lid, Gw niet

van toe passing zijn, en dus wei het eerste tot en met het derde lid. Repressief
toezicht op de inhoud is dan dus mogelijk maar aileen op grond van een wet in
formele zin.

De mogelijkheden op grond van art. 10 EVRM zijn ruimer. Het EHRM heeft
namelijk in de zaak Barthold de beperking van de vrijheid van meningsuiting mede
op grond van ereregels aangemerkt als een beperking, die bij de wet is voorzien
in de zin van art. 10, tweede lid.117

Art. 11 Omroepwet bevatte het zelfde probleem. Het luidde:

"Behoudens toestemming van Onze Minister mogen de uitzendingen niet dienst-
baar zijn aan reclamedoeleinden."

Het was de vraag of dit artikel voldeed aan art. 7 Gw. Het artikel bevatte namelijk
geen specifieke bepaling VOOThandelsreclame, maar omvatte ook de ideele reclame
die immers niet aan toestemming vooraf gebonden kan worden. Het artikel kon
echter niet door de rechter aan de Grondwet worden getoetst (art. 120 Gw). De
Ar R vSt omzeilde de vraag of reclameuitingen onder art. 10 EVRM vallen door het
besluit, inhoudende de berisping van een omroep wegens reclame in een sportuit-
zending, te vernietigen op grond van inconsistent beleid (motiveringsgebrek).118

2.8 Recht tot vereniging

Artikel 8 Grondwet luidt:

"Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt
in het belang van de openbare orde."119

Artikel9 Gw 1972 is thans verdeeld over art. 8 en 9 Gw. Art. 8 bevat de (niet tot
de politieke vrijheid beperkte) verenigingsvrijheid, terwijl in art. 9 de vrijheid van
vergadering is neergelegd tezamen met de VOOThet eerst in de Grondwet opgeno-
men vrijheid van betoging. De redcn hiervan is dat zo beter recht kan worden ge-
daan aan hun verschillend karakter, te weten meer statisch voor de eerste en meer
dynamisch, incidenteler voor de tweede. Dat is echter niet de enige wijziging die

116 Zie resp. Adv.bl. 1988, p. 624-625 ook te vinden in StCTt.1988, 245, p. 32; Stb.
1989, 149; Stcrt. 1987, 249, p. 5. Zie ook het verslag van een seminar door
W.F. van Zant, Advocaat & Reclame: een dag van bezinning, Adv.bl. 1989, p.
184-187.

117 Barthold, Serie A, vol. 90, p. 21-22.
118 Ar RvSt 7-11-1983, AB 1984, 132. In par. 2.7.2 is uiteengezet dat de Omroep-

wet thans vervangen is door de Mediawet.
119 Heringa en Zwart 1987, p. 40-41; Kortmann 1987, p. 89-90; Lowensteyn 1982,

p. 191-208; Meuwissen 1984, p. 169-170; Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p.
292-297; Van Wissen 1989, p. 78-79.



"1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid
van vereniging, met inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te
richten en zich bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn
belangen.
2. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden
onderworpen dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische
samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de
openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafhare feiten,
voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming
van de rechten en vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtma-
tige beperkingen worden gesteld aan de uitoefening van deze rechten door leden
van de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk apparaat van de Staat."

ten opzichte van het oude artikel is aangebracht. Daarnaast is het recht niet meer
beperkt tot de ingezetenen. Ten derde "kan" bij wet in formele zin dit recht worden
beperkt. Het is dus voortaan geformuleerd als een bevoegdheid en niet langer aIs
een wettelijke plicht. De openbare orde is daarhij nog altijd het doelcriterium.

Voor een wettelijke regeling van de vereniging kan verwezen worden naar boek
2BW.

In art. 11 EVRM is dit recht aldus geformuleerd:

"Insofar as Mr. Dona and Mr. Schul rely also upon their own freedom of
association, the Court finds that they were not punished by reason either of
their membership of the V.V.D.M. or of their participation in its activities,
including preparation and publication of the journal "Alarm". While the Supreme
Military Court punished them, it was only because it considered that they had
made use of their freedom of expression with a view to undermining military
discipline.,,12l

Art. 22, eerste lid, IVBP betreft alleen de vrijheid van vereniging. Bij de formule-
ring van de beperkingsgronden in het tweede lid valt met name op dat in de laatste
zin het ambtelijk apparaat van de Staat ontbreekt. Bovendien bevat art. 22 IVBP
nog een derde lid, op grond waarvan de Staten die partij daarbij zijn de waarborgen
in het Verdrag van 1948 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende
vakverenigingen in acht moeten nemen.l20

In paragraaf 2.7.1 is het arrest van het Europese Hof voor de Rechten van
de mens inzake Engel c.s ter sprake gekomen. Dona en Schul k1aagden ook over
sancties opgelegd aan hen en aan andere leden van de VVD M voor het schrijven
en/of distribueren van publikaties. In hun ogen waren dit "systematic measures
calculated to impede the functioning of the V.V.D.M.". Het Hof stelt voorop dat
het alleen de zaak van Dona en Schul zelf kan behandelen en vervolgt:

120 Zie ook art. 60 EVRM. Zie voor art. 11 EVRM en art. 22 IVBP Van Dijk en
Van Hoof 1982, p. 369-380; Fawcett 1987, p. 273-285; K1eijn en Kroes 1986, p.
102-113; Van Wissen 1989, p. 79-81.

121 Engel c.s, Series A, vol. 22, p. 43.
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Kortom, de vrijheid van meningsuiting was bier in het geding en niet de vrijheid
van vereniging.

De vraag kan gesteld worden of de vrijheid van vereniging ook inhoudt het
recht om juist niet tot een vereniging toe te treden. Veel beroepsgroepen waar
wettelijk tuchtrecht op van toepassing is, kennen een aansluitplicht. Le Compte
voerde voor het EHRM aan dat de plicht tot aansluiting bij de Ordre des medecins
in strijd is met art. 11 EVRM. Volgens het Hof is er geen sprake van schending
van art. 11, eerste lid, EVRM. Het voert daarvoor een aantal argumenten aan.

"The Court notes firstly that the Belgian Ordre des medecins is a public-law
institution. It was founded not by individuals but by the legislature; it remains
integrated within the structures of the State and judges are appointed to most
of its organs by the Crown. It pursues an aim which is in the general interest,
namely the protection of health, by exercising under the relevant legislation a
form of public control over the practice of medicine. Within the context of this
latter function, the Ordre is required in particular to keep the register of
medical practitioners. For the performance of the tasks conferred on it by the
Belgian State, it is legally invested with administrative as well as rule-making
and disciplinary prerogatives out of the orbit of the ordinary law ( ..) and, in
this capacity, employs processes of a public authority ( ..).
65. Having regard to these various factors taken together, the Ordre cannot be
considered as an association within the meaning of Article 11.,122

Daarnaast stelt het Hof dat om strijdigheid te voorkomen tevens voor beroeps-
beoefenaren de mogelijkheid moet bestaan om te zamen beroepsverenigingen te
vormen of er lid van te worden. Het Hof constateert dat er in Belgic zijn

'several associations formed to protect the professional interests of medical
practitioners and which they are completely free to join or not ( ..). In these
circumstances, the existence of the Ordre and its attendant consequence - that
is to say, the obligation on practitioners to be entered on the register of the
Ordre and to be subject to the authority of its organs - clearly have neither
the object nor the effect of limiting, even less suppressing, the right guaranteed
by Article 11 § 1.'123

In Nederland bestaan er met name in de landbouw wettelijke verplicbtingen tot
deelname in een (privaatrechtelijke) vereniging. Van Dijk en Van Hoof noemt
ecbter een uitspraak van de Commissie waarin het verplichte Iidmaatschap van
het Landbouwschap niet in strijd wordt geoordeeld met het EVRM omdat

122 Le Compte, Van Leuven and De Meyere, Series A, vol. 43, p. 26-27.
123 Le Compte c.s., Series A, vol. 43, p. 27. Deze beslissing wordt berhaald in

Albert and Le Compte, Series A, vol. 58, p. 21. In het arrest Barthold, Series
A, vol. 90, p. 27 wordt de k1acht betreffende het verplichte lidmaatschap van
'the Veterinary Surgeons' Council' niet behandeld.



"deze organisatie deel uitmaakte van "an elaborate system for organising
effectively the economic life of the country" .124

Art. 17, aanhef en sub a en sub b, Reglement betreffende de krijgstucht verbiedt
de militair:

"Uit hoofde van zijn uit het wezen van de krijgsmacht en de beginselen van de
krijgstucht voortvloeiende bijzondere positie en verplichtingen, ( ..)
a. zich aan te sluiten bij of op eenigerlei wijze steun te verleenen aan groepen
of vereenigingen van personen, welker doel of handelingen in strijd zijn met het
wezen van de krijgsmacht of het behoud van de krijgstucht;
b. zich aan te sluiten bij of op eenigerlei wijze steun te verleenen aan groepen
of vereenigingen van personen, ten aanzien waarvan de Minister van Marine of
van Oorlog heeft bekend gemaakt, dat aansluiting of steunverleening door
militairen in strijd is met de belangen van de krijgstucht;"

Van deze beperking kan men staande houden dat zij terug te voeren is tot "het
belang van de openbare orde". Zij dient dan weI opgenomen te worden in een wet
in formele zin. Het voorstel van Wet militair tuchtrecht bevat geen beperking
van de verenigingsvrijheid.

Art. 125a, eerste en tweede lid, Ambtenarenwet 1929 luidt:

"1. De ambtenaar dient zich te onthouden van het openbaren van gedachten of
gevoelens of van de uitoefening van het recht tot vereniging, tot vergadering en
tot betoging, indien door de uitoefening van deze rechten de goede vervulling
van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover
deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn
verzekerd.
2. Het eerste lid is, voor wat betreft het recht van vereniging, niet van toepassing
op bet lidmaatschap van:
a. een politieke groepering waarvan de naam of aanduiding is ingescbreven
overeenkomstig de artikelen G1 of G2 van de Kieswet ( ..) dan weI overeenkom-
stig de Wet Europese Verkiezingen ( ..);
b. een politieke groepering waarvan de naam of aanduiding is ingeschreven
overeenkomstig artikel G3 van de Kieswet, en die, indien na de inschrijving
verkiezingen zijn gebouden voor de gemeenteraden, aan de laatst gehouden
verkiezingen beeft deelgenomen; of
c. een vakvereniging."

Vervolgens geeft art. 125c, derde lid, de mogelijkheid aan de ambtenaar buitenge-
woon verlof te verlenen voor aan te wijzen activiteiten van of voor vakorganisaties
van overbeidspersoneel, tenzij bet dienstbelang zicb tegen verlofverlening verzetl25

124 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 372. Zaak 2290/64, X vs Nederland, Coli. 22,
p.32.

125 Zie ook art. 12a en 12c Militaire Ambtenarenwet 1931 en art. 2a en 2c Wet
rechtstoestand dienstplichtigen.
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In de memorie van toelichting bij deze wetl26 wordt volstaan met de constatering,
dat:

"De opvatting is gegroeid en sinds de grondwetsherziening bevestigd ( ..), dat
de grondrechten, zoals deze in Grondwet en verdragen zijn opgenomen, in de
verhouding overheid-burger, overheid-ambtenaar, overheid-arbeidscontractant
gelijkelijk rechtskracht bezitten. Dat sluit niet uit, dat voor het overheids-
personeel bijzondere beperkingen in de uitoefening van grondrechten kunnen
gelden, maar het brengt wei mee, dat die beperkingen in overeenstemming
moeten zijn met de beperkingsclausules zoals deze in Grondwet en verdragen
zijn geformuleerd.'

In de bespreking van de voorgestelde artikelen wordt er vervolgens echter niet
teruggekoppeld naar de desbetreffende beperkingsclausules in de Grondwet. Zo
wordt in art. 125a, eerste lid, de ambtenaar opgedragen zich te onthouden van
gebruikmaking van enkele van zijn grondrechten

'indien door de uitoefening van deze rechten de goede vervulling van zijn
functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in
verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.'

Volgens art. 8 Gw kan het recht tot vereniging aileen beperkt worden in "het
belang van de openbare orde".

Nu is een goed functionerende overheid wei van belang voor de openbare orde,
maar die verbinding wordt door de memorie van toelichting niet gelegd. Integen-
deel, de goede functionering van de openbare dienst wordt teruggekoppeld naar de
functievervulling door de ambtenaar.

Daarnaast gecft de memorie van toelichting nog een beperkende uitleg van art.
125a, tweede lid127:

"Met het begrip lidmaatschap wordt gedoeld op het enkel aangesloten zijn of
het zich aansluiten bij een politieke groepering of een vaIeverenigingen op
activiteiten, die men redelijkerwijs daarmee in verband kan brengen. Men
denke aan het ontvangen van een verenigingsperiodiek of het deelnemen aan
algemene ledenbijeenkomsten. Verdergaande activiteiten in verband met een
vereniging of bijvoorbeeld activiteiten van een ambtenaar binnen speciale
commissies, die zich bezighouden met vraagstukken op het werkgebied van de
ambtenaar, vallen niet onder de uitzondering van het tweede lid. Op zodanige
activiteiten blijft het bepaalde in het eerste lid dus van toepassing.'

Volgens de regering heeft het recht van vereniging betrekking op iedere vorm van
samengaan van personen, ongeacht de gekozen privaatrechtelijke vorm of de be-
stuursfunctie in een vereniging. Het bekleden van de functie van bestuurder Icom-

126 Kamerstukken Il 1985-1986, 19495, nr. 3, p. 2.
127 Kamerstukken II 1985-1986, 19495, nr. 3, p. 8 (citaat); 1987-1988,nc. 5,

p. 13-14, p. 16, p. 17-18 en p. 19; nr. 8, p. 4.



"1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verant-
woordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkbedcn.t+"

missaris van een stichting/vennootschap door een ambtenaar kan dus ook onder
de uitoefening van het recht tot vereniging en vergadering worden gebracht.l28

Kortmann wijst er opl29 dat ook door bet stellen van eisen van geschiktheid aan
ambtenaren hun vrijheid van vereniging kan worden beperkt. Het lidmaatscbap van
bepaalde verenigingen kan een belemmering vormen voor bijvoorbeeld de hand-
having in bepaalde ambten. Daarbij kan men denken aan de gelijktijdige combina-
tie van bestuurslid van een (kleine) woningbouwvereniging en toezichthoudend
ambtenaar op het gebied van de volksbuisvesting en ruimtelijke ordening.

Het recht tot vereniging van gedetineerden wordt in paragraaf 2.9.1 behandeld
in combinatie met hun recht tot vergadering.

2.9 Recht tot vergadering en hetoging

Artikel 9 Grondwet Iuidt:

Reeds bij de bespreking van art. 8 Gw is aangestipt dat de inhoud van art. 9 Gw
1972 thans is verdeeld over twee artikelen. Art. 8 Gw bevat thans bet recht tot
vereniging. Art. 9 Gw bevat het recht tot vergadering en vanwege de nauwe samen-
hang ook bet (nieuwe) recht tot betoging.

Het recht tot vergadering is voortaan niet meer beperkt tot de ingezetenen.
Zoals hiervoor reeds bij de artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste en derde lid, Gw is
gememoreerd wijst de formule "bchoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de
wet" erop dat aileen de formele wetgever het recht kan beperken. Het tweede lid
opent daarentegen wei de mogelijkheid van delegatie, maar bindt de wetgever
tevens aan een drietal doeleriteria. Het artikel sluit een vooraf vereiste toestem-
ming voor een vergadering of betoging echter niet uit.

Bijzondere aandacht verdienen de personen in een bijzondere rechtspositie.
Beperkingen van het recht voor militairen en ambtenaren zullen gebaseerd dienen
te zijn op een wet in formele zin. Voor gedetineerden biedt art. 15, vierde lid, Gw
een aanknopingspunt. Ter uitvoering van art. 9 Gwen additioneel art. V is de Wet
openbare manifestaties opgesteldl+'. Bij het redigeren van die wet in formele zin is
aandacht besteed aan de afbakening ten aanzien van enkele grondrechten die met

128 Kamerstukken IT 1985-1986,19495, Dr. 3, p. 7; 1987-1988, Dr. 5, p. 19.
129 Kortmann 1987, p. 90.
130 Van der Burg 1982, p. 209-220; Heringa en Zwart 1987, p. 42-43; Kortmann

1987, p. 90-93; Meuwissen 1984, p.170-172; Van der Pot/Donncr /Prakke
1989, p. 297-301; A.E. Schilder, Het recht tot vergadering en betoging, Een
vergelijkende studie naar het Nederlandse en Westduitse recht, Gouda Qnint
BV Arnhem 1989 (diss.); Van Wissen 1989, p. 81-84.

131 Kamerstukken IT 1985-1986, 19427; Stb. 1988,157. Zie ook paragraaf2.6.
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het recht tot vergadering en betoging zeer nauwe verwantschap vertonen zoals art.
6 (waarvan het tweede lid ziet op de uitoefening van het recht buiten gebouwen en
besloten plaatsen) en art. 7, derde lid, Gw. De Grondwet bevat geen recht om aI
betogend een petitie aan te bieden 132.

Art. 11EVRM, dat in paragraaf 2.8 is geciteerd, kent een ieder het recht toe op
vrijheid van vreedzame vergadering. Hetzelfde doet, met minder vergaande beper-
kingsmogelijkheden, art. 21 IVBP:

"Het recht van vreedzame vergadering wordt erkend. De uitoefening van dit
recht kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die welke in
overeenstemming met de wet worden opgelegd en die in een democratische sa-
menieving geboden zijn in het belang van de nationale veiligheid of de openbare
veiligheid, de openbare orde, de bescherming van de volksgezondheid of de goede
zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.'

Wat betreft art. 11EVRM kan nog gewezen worden op de zaak Ezelin tegen
Frankrijk. Ezelin woont in Basse-Terre, Guadeloupe, waar hij als advocaat werk-
zaam is. In februari 1983 heeft hij in de hoedanigheid van vice-voorzitter van de
vereniging van advocaten van Guadeloupe in Basse-Terre deelgenomen aan een
legale openbare betoging tegen de gevangenneming van enkele leiders van de
onafhankelijkheidsbeweging. Tijdens de betoging worden beledigingen jegens de
politie geuit en leuzen, met name gericht tegen de rechterlijke macht, op openbare
gebouwen geklad. Tegen Ezelin wordt een tuchtprocedure begonnen. De raad van
de Orde van Advocaten van Guadeloupe acht een tuchtsanctie niet op zijn plaats,
maar in december 1983 geeft het hof van appel van Basse-Terre de advocaat een
berisping. Het Hof van Cassatie wijst in juni 1985 het cassatieberoep af. Voor de
Commissie stelt klager dat de tuchtsanctie inbrenk maakt op zijn vrijheid van
meningsuiting (art. 10 EVRM) en op zijn vrijheid van vergadering (art. 11 EVRM).
De Commissie, die van mening is dat art. 11EVRM is geschonden en dat geen
afwnderlijk probleem bestaat onder art. 10 EVRM, heeft de zaak in apri11990
aan het Hof voorgelegd133

In deze paragraaf wordt het wettelijk geregelde tuchtrecht eerst getoetst aan het
recht tot vergadering (2.9.1). Daarna komt het recht tot betoging aan de orde
(2.9.2).

2.9.1 Recht tot vergadering

Art. 17, aanhef en sub d en sub e, van het Reglement betreffende de krijgstucht
verbiedt de militair:

"d. aan boord van een oorlogsvaartuig, in de kazerne of in eene onder eenige
andere benaming tot huisvesting of verblijf van militairen aangewezen inrich-

132 Van der Burg 1982, p. 212-213. Zie ook paragraaf 2.5.
133 25-4-1990, C(90)53; NJCM-Bulletin 1990, p. 597-598.



ting der zee- of landmacht, zonder toestemming van den commandeerenden
officier of anderen militairen chef vergaderingen te houden, inteekenlijsten
te laten rondgaan, bijdragen te vragen, biljetten aan te slaan of inzamelingen
te doen, van welken aard of tot welk doel ook;
e. deel te nemen aan openbare of andere vergaderingen, wanneer de cornman-
deerende officier of plaatselijke militaire autoriteit het bijwonen daarvan
door militairen, om redenen ontleend aan de krijgstucht, verboden heeft."

Art. 17, aanhef en sub d, eist dus voorafgaande toestemming van de commanderen-
de officier of andere militaire chef. Uit art. 17, aanhef en sub e, blijkt kennelijk dat
de commanderende officier of de plaatselijke militaire autoriteit de bevoegdheid
bezit militairen om krijgstuchtelijke redenen te verbieden aan vergaderingen deel
te nemen. Artikel 9, tweede lid, Ow bindt delegatie echter aan drie doelcriteria,
te weten bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrij-
ding of voorkoming van wanordelijkheden. Voorafgaande toestemming is mogelijk,
maar weigering van toestemming is ook aan de drie genoemde doelcriteria gebon-
den, Krijgstuchtelijke redenen horen daar dus niet toe. In ieder geval is een
formeelwettelijke basis nodig.

No.9 tot en met 11 van de Voorlopige aanwijzingen inzake de uitoefening van
bepaalde grondrechten door militairen geven een nadere uitleg aan dit recht van
vergadering.P'' No.9 luidt:

"Voor het houden van vergaderingen buiten de kazerne door militairen, die
daartoe in de gelegenheid zijn, is geen toestemming van militaire zijde nodig.

Het dragen van de uniform bij openbare vergaderingen kan incidenteel door
de provinciale militaire commandant worden verboden."

Hier is geen sprake van strijd met art. 9 Grondwet. No. 10 luidt:

"Voor het houden van vergaderingen binnen de kazerne is toestemming van de
kazernecommandant nodig. Deze kan bij het al of niet verlenen daarvan onder
meer de strekking van de vergadering in beschouwing nemen."

No. 11luidt:

"Voor het houden van een vergadering binnen de kazerne, die toegankelijk is
gesteld voor niet in die kazerne gelegerde of tewerkgestelde personen, kan,
behalve op de gronden genoemd bij aanwijzing no. 10, toestemming worden
geweigerd, indien de organisatoren niet aannemelijk kunnen maken dat de
vergadering in redelijkheid niet in de omgeving van de kazerne, eventueel op
een ander tijdstip, gehouden kan worden:'

No. 10 is in ieder geval in strijd met art. 9 Orondwet omdat dat artikel geen
binding met de strekking van de vergadering mogelijk maakt. No. 11 zou eventueel
onder de "voorkoming van wanordelijkheden" kunnen worden begrepen.

134 Zie ook Schilder 1989, p. 80-83.
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De beperking van de vrijheid van vergadering zal worden opgenomen in art. 34
voorstel van Wet militair tuchtrecht:

"In strijd met de militaire tucht gedraagt zich de militair die een vergadering
organiseert of daaraan deelneemt, indien die op een militaire plaats wordt
gehouden zonder dat toestemming is gevraagd van het bevoegd gezag, dan weI
indien de toestemming is geweigerd in het belang van het verkeer, of omdat
redelijkerwijs is te verwachten dat ongeregeldheden zulIen plaatsvinden of het
ordelijk verloop van de dienst zal worden verstoord."

Met het beperkingscriterium dat toestemming kan wordengeweigerd indien rede-
lijkerwijs te verwachten is dat "het ordelijk verloop van de dienst zal worden
verstoord", wordt volgens de parlementaire stukken gedoeld op de beperkingscri-
teria van art. 9, tweede lid, Gwen met name op bestrijding of voorkoming van
wanordelijkheden. Het dient te worden gehanteerd

"in zijn zakelijke, organisatorisch-technische betekenis: bedoeld zijn bij
voorbeeld het belemmeren van een militaire oefening door een demonstratie,
het lamleggen van een redelijke organisatie binnen een kazerne, het feitelijk
beletten van een behoorlijke functie-uitoefening van andere militairen."135

Art. 125a, eerste lid, Arnbtenarenwet 1929, geciteerd in paragraaf 2.8, bevat een
beperking van de vrijheid tot vergadering. Omdat deze beperking in een wet in
formele zin is opgenomen voldoet zij wat dat betreft aan art. 9, eerste lid, Gw.l36

In de procedure naar aanleiding van de vordering in kort geding van de Vereniging
van Gedetineerden in het Huis van Bewaring II te Haarlem, strekkende tot veroor-
deling van de Staat om een aantal faciliteiten te verlenen die in beginsel nodig zijn
voor een doeltreffende uitoefening van het recht van vrijheid van vereniging en ver-
gadering137 kwam het tuchtrecht zijdelings aan de orde. De President in k.g. stond
de gevraagde voorzieningen toe. Daarop ging de Staat der Nederlanden in hoger
beroep. Grief 3 luidde:

"Ten onrechte heeft de Pres. eraan voorbij gezien (a1thans niet in het dictum tot
uitdrukking gebracht) dat van het genot van de toegestane faciliteiten in verband
met de detentiesituatie in ieder geval zijn uitgesloten de leden en bestuursleden
van geintimeerde die zich in afzondering bevinden, hetzij bij wege van discipli-
naire straf, opgelegd krachtens art. 44 Beginselenwet Gevangeniswezen, (..)".

135 Kamerstukken II 1980-1981, 16813, or. 5, p. 20 en p. 22. Zie ook Schilder
1989, p. 78-80.

136 Zie ook art. 12a en l2c Militaire Arnbtenarenwet 1931 en art. 2a en 2c Wet
rechtstoestand dienstplichtigen. Zie ook Schilder 1989, p. 71-75.

137 HR 25-6-1982, RvdW 1982, 135. Het arrest is ook gepubliceerd in AB 1983,
37 en NJ 1983, 295.
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"dat de omstandigheid dat de leden van de vereniging allen rechtens hun vrijheid
is ontnomen beperkingen op de uitoefening van dat recht van vereniging en
vergadering gebiedt of rechtvaardigt.
Naast de beperkingen die reeds met het feit van de detentie op zich gegeven zijn
kunnen er bovendien uit hoofde van disciplinaire straffen beperkingen voort-
vloeien."

Het Hof overwoog daarop in r .0. 6 dat aanvaard moet worden

138 Zie ook Jan Breed, Gedetineerdencommissies en het recht van vereniging en
vergadering, Proces 1984, p. 269-278; Marieke de Boer, De gedetineerden-
vereniging in het Huis van Bewaring, Een onderzoek naar de rechtspositie
van de gedetineerdenvereniging in het Huis van Bewaring, Wetenschapswinkel
Rechten Utrecht 1988. Beroepscommissie 27-12-1984, PI 1985, 22, p. 62-68
met noot C. Kelk.

Het cassatiemiddel klaagt er over dat het Hof miskent dat de omstandigheid dat
voor individuele leden of bestuursleden van de vereniging beperkingen zouden
kunnen voortvloeien nit hoofde van disciplinaire straffen dit niet met zich mee-
brengt dat het bestuur als orgaan van de vereniging aan dergelijke beperkingen
onderhevig zou zijn. De Hoge Raad verwerpt het middel met de overweging dat de
Vereniging bij dit onderdeel geen belang heeft, nu het Hof in rechtsoverweging 6
niet meer heeft gedaan dan herinneren aan onder bepaalde voorwaarden uit de
wet voortvloeiende bijzondere beperkingen, maar daaraan in zijn dictum geen coo-
sequenties heeft verbonden.l38

2.9.2 Recht tot betoging

Art. 17, aanbef en sub c, van het Regiement betreffende de krijgstucht verbiedt
de militair:

"c. deel te nemen, zoowel in uniform als in burgerkleding, hetzij aan optochten
van welken aard ook, zonder toestemming, voor wat de zeemacht betreft, van den
commandeerenden officier, voor wat de landmacht betreft van de plaatselijke
militaire autoriteit, hetzij aan betoogingen van welken aard ook, indien de
commandeerende officier of de plaatselijke militaire autoriteit de deelneming
daaraan verboden heeft of indien die deelneming in strijd is met de belangen
van de krijgstucht;".

Ook hier geldt weer dat een verbod aileen mogelijk is op de drie genoemde
gronden: bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter
bestrijding of voorkoming van waoordelijkheden, zodat er sprake is van strijd
met art. 9, tweede lid, Gw.

Aanwijzing no. 4 tot en met no. 7 van de Voorlopige aanwijzingen inzake de uit-
oefening van bepaalde grondrechten door militairen geven aan in welke gevallen
en op welke wijze de commandanten van hun bevoegdheden betreffende het recht
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tot betoging gebruik dienen te maken. No.7 dient overigens nog te worden vastge-
steld. No.4 luidt:

"Het houden van een betoging door militairen op een tijdstip dat zij dienst
moeten verrichten of dat zij, zonder dienst te behoeven verricbten, deelnemen
aan een oefening, dient niet te worden toegelaten."

Uit de toelicbting bij deze Aanwijzing blijkt dat de reden voor deze aanwijzing
zijn de eisen van geloofwaardigheid van de krijgsmacht als betrouwbaar machts-
instrument van de overbeid. Er dient tbans een koppeling plaats te vinden aan de
drie doelcriteria in art. 9, tweede lid, Ow. No.5 luidt:

"Militairen die in Nederland buiten de kazerne een betoging willen houden in
burgerkleding, hebben daarvoor geen toestemming van militaire zijde nodig.

Voor het dragen van de uniform daarbij is toestemming nodig van de betrok-
ken provinciale militaire commandant, behalve in het geval dat de betoging tot
onderwerp heeft verbetering van de voor militairen algemeen geldende arbeids-
voorwaarden, met inbegrip van hun woon- en werkomstandigheden."

Het dragen van het uniform maakt op zich geen onderdeel uit van het recht tot
betoging139. No.6 luidt:

"Voor het houden van betogingen binnen de kazerne is toestemming van de
kazernecommandant nodig.
Deze zaI de toestemming aileen weigeren, indien het betreft een betoging te
houden tussen aanvang en einde van de dagelijkse dienst, en overigens indien
het houden van de betoging met de krijgstucht of met een ander gewichtig
dienstbelang in strijd is.
Deelneming aan een betoging binnen een kazerne door aldaar niet gelegerde of
tewerkgestelde militairen of burgers zullen de kazernecommandanten niet mogen
toestaan. Indien een betoging georganiseerd of gesteund wordt door een door
de Minister van Defensie erkende belang[en]vereniging van militairen, dient
bierop een uitzondering te worden gemaakt voor militairen, die lid zijn van het
hoofdbestuur of van het betrokken regionaal of plaatselijk bestuur van die
vereniging. Geen toestemming zaI mogen worden gegeven tot het houden van
een betoging aan boord van een oorlogsvaartuig."

In dit artikel stuiten we op twee problemen. Ten eerste mag volgens de tweede
a1inea, tweede deel van de volzin, toestemming geweigerd worden indien het hou-
den van de betoging met de krijgstucht of met een ander gewichtig dienstbelang in
strijd is. Dit zaI zo moeten worden toegepast, dat aan de de drie doelcriteria in
art. 9, tweede lid, Ow wordt voldaan. Ten tweede geeft de derde alinea, laatste
volzin, een categorisch verbod ten aanzien van het houden van een betoging aan
boord van een oorlogsvaartuig. Zo'n verbod zal of in een wet in formele zin dienen

139 Zie ook HMG 23-6-1982, MRT 1983, p. 171-173 en HMO 3-12-1986, MRT
1987, p. 130-134.
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"Wei bestaat ook in deze situatie een verantwoordelijkheid ingevolge het straf-
en tuchtrecht. Indien de militair tijdens een demonstratie strafbare feiten
pleegt, of inbreuk maakt op enige toepasselijke gedragsregel van deze wet, zal
hij daarvoor aansprakelijk zijn.'

te worden opgenomen of aan de doelcriteria in het tweede lid dienen te voldoen.
Art. 33 van het voorstel van Wet militair tuchtrecht moet uitkomst bieden. Dat

artikel bepaalt:

"1. In strijd met de militaire tucht gedraagt zich de militair die een betoging
organiseert of daaraan deelneemt, indien deze op een militaire plaats gehouden
wordt zonder dat toestemming is gevraagd van het bevoegd gezag, dan wei indien
de toestemming is geweigerd in het belang van het verkeer, of omdat redelijker-
wijs is te verwachten dat ongeregeldheden zullen plaatsvinden of het ordelijk
verloop van de dienst zal worden verstoord.
2. In strijd met de militaire tucht gedraagt zich de militair die buiten een
militaire plaats in uniform deelneemt aan een betoging, tenzij deze in Neder-
land plaatsvindt en uitsluitend tot onderwerp heeft de voor de militairen
a1gemeen geldende arbeidsvoorwaarden.'

Door bet voorgestelde eerste lid wordt een betoging op een militaire plaats
gebonden aan de toestemming van het bevoegd gezag. Door het voorgestelde
artikellid wordt wei een koppeling gelegd met de doelcriteria in art. 9, tweede
lid, Gw, maar het is de vraag of "het ordelijk verloop van de dienst" wei volledig
onder die criteria valt. Op het eerste gezicht lijkt bet immers ruimer dan bet
begrip "bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden."l40

Een demonstratie van militairen in burger buiten een militaire plaats wordt niet
bestreken door art. 33 voorstel van Wet militair tuchtrecht en is dus in beginsel
vrij. lndien dit zal geschieden in diensttijd, zal de militair verlof dienen te
vragen. Volgens de memorie van toelicbting zal dit verlof hem dan uiteraard aileen
kunnen worden geweigerd om redenen die slaan op het belang, dat gediend is bij
het vervu\len van de dienst die de militair zou moeten doen in de tijd dat hij wi!
demonstreren.

Als voorbeeld van zo'n gedragsregel wordt art. 7 voorstel van Wet militair tucht-
recht genoemd, betreffende het ongeoorloofd afwezig zijn. Deze gedragsregel
wordt geschonden indien gedemonstreerd wordt in diensttijd zonder dat verlof is
gevraagd. Bij toepassing van tuchtrecht in deze gevallen dient het grondrecht niet
uit bet oog te worden verloren.141

Art. 125a, eerste lid, Ambtenarenwet 1929 beperkt bet recht tot betoging van
de ambtenaar. Zoals in paragraaf 2.9.1 is uiteengezet, is bier geen sprake van
strijd met art. 9, eerste lid, Gw, omdat de beperking is opgenomen in een wet in
formele zin. Zie ook art. 12a, eerste lid, Militaire Ambtenarenwet 1931 en art.

140 Zie ook Schilder 1989, p. 78-83.
141 Kamerstukken II 1980-1981, 16813, nr. 5, p. 21 (citaat) en p. 22.
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2a, eerste lid, Wet reehtstoestand dienstplichtigen.142

Het recht tot betoging heeft de volgende bekende bes1issing opgeleverd143, die
dateert van voor de inwerkingtreding van de huidige Grondwet. Een hoofdinspec-
teur van politie neemt a1s prive-persoon deel aan een betoging voor het Westduitse
eonsulaat te R. op de dag van de begrafenis van drie RAF-leden en krijgt van de
burgemeester de straf van sehriftelijke berisping opgelegd. De CRvB vernietigt
dat besluit niet:

"Nu de bovenomschreven gedragingen onder de invloed van de bovengeschetste
omstandigheden beroering hebben gewekt binnen en buiten het politiekorps
waardoor de interne en externe verhoudingen en daarmede de goede funetio-
nering van het korps worden aangetast, is ook naar 's Raads oordee1 sprake
van een doen of nalaten van iets hetwelk een goed politieambtenaar van eisers
niveau in derge1ijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. ( ..) Zoals
eerder overwogen dient de omstandigheid, dat het i.e. om de uitoefening van
een grondreeht gaat in de afweging te worden betrokken. Deze afweging heeft
de Raad niet tot de slotsom kunnen brengen, dat eiser, het reeht tot betoging
uitoefenende, de vrijheid had de functionering van het politiekorps en zijn eigen
funetioneren daarin zo negatief te bemvloeden a1s in dit geval is gesehied. De
Raad wijst er in dit verband op, dat het hooghouden van de grondreehten onder
omstandigheden ook kan meebrengen bij de uitoefening ervan juist een zekere
terughoudendheid te betraehten. WeI meent de Raad dat aan de omstandigheid,
dat het i.e. om de uitoefening van een grondrecht gaat, mede betekenis toekomt
voor de beantwoording van de vraag of, in aanmerking genomen hetgeen eiser
bij het bestreden besluit verweten is, onevenredigheid a\s bedoeld in art. 58
lid 2 Ambtenarenwet 1929 aanwezig is."

De CRvB eonc1udeert uiteindelijk dat er i.e. geen sprake is van onevenredigheid
tussen straf en pliehtsverzuim.

142 Zie ook Schilder 1989, p. 71-75.
143 CRvB 21-9-1979, AB 1980,90 met noot E.H.N. Vergelijk hiermee de in de in-

leiding op paragraaf 2.9 besproken zaak Ezelin versus Frankrijk, 25-4-1990,
C(90)53; NJCM-BuUetin 1990, p. 597-598. Zie ook Schilder 1989, p. 74-75.
Zie tevens paragraaf 2.10.
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2.10 Recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

"1. leder heeft, behoudens hij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht
op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in ver-
band met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van
over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt,
alsmede op verbetering van zodanige gegevens."l44

ArtikellO Grondwet luidt:

De artikelen 10 tot en met 13 Grondwet verwoorden het recht op eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer. Art. 10 bevat daartoe een algemene waarborg. Art.
11 ziet op het recht op onaantastbaarheid van het lichaam, art. 12 op het binnen-
treden in de woning en art. 13 op het brief-, telegraaf- en telefoongeheim. In geval
van twijfel welk artikel toepasselijk is, is het aan te raden de artikelen gecombi-
neerd in te roepen, Art. 10, eerste lid, is ruim geformuleerd, maar wordt in zijn reik-
wijdte beperkt doordat ook de artikelen 11 tot en met 13 een deel van dat recht
formuleren. Doordat het eerste lid dus een restpostfunctie heeft, is zijn precieze
omvang vooralsnog onduidelijk. Wetgeving, rechtspraak en toepassing zullen de
inhoud nader moeten omlijnen.

Het eerste lid bevat een direct werkend recht.145 Het tweede en derde lid bevat-
ten daarentegen een instructie aan de wetgeverl46. Ter uitvoering daarvan is de
Wet persoonsregistraties tot stand is gekomen.v'?

Beide leden hebben ook betrekking op door particuliere instellingen en bedrijven
verzarnelde persoonsgegevens. Het derde lid is alleen maar opgenomen omdat de
grondwetgever op de genoemde onderwerpen bijzondere aandacht gevestigd wi!
zien bij de uitvoering van het tweede lid. Strikt genomen is het derde lid immers
begrepen onder het tweede lidl48. Aile drie de leden openen de mogelijkheid tot
delegatie.

144 Heringa en Zwart 1987, p. 43-45; Kortrnann 1987, p. 93-95; Meuwissen 1984,
p.172-174; Overkleeft-Verburg 1982, p. 221-248; Van der Pot/Donner/Prakke
1989, p. 319-324; Van Wissen 1989, p. 101-103.

145 De inwerkingtreding was door additioneel art. VI echter uitgesteld voor vijf
jaar dus tot 17-2-1988. Van de mogelijkheid van verlenging van die termijn
voor art. 10, eerste lid, is gebruik gemaakt voor wat betreft verzarnelingen
van persoonsgegevens gehouden door de overheid tot 17-2-1990 (Stb. 1988,
34) en voor art. 10, eerste lid, en art. 11 Gw voor wat betreft de bevoegdheid
tot geweldgebruik en veiligheidsfouillering bij de uitoefening van de politie-
taak tot 21-12-1988 (Stb. 1988, 33).

146 Kortmann 1987, p. 93 vindt daarom dat uit oogpunt van systematiek beter na
art. 17 Gw een plaats voor beide leden had kunnen worden ingeruimd.

147 Kamerstukken 1984-1985, 19095; Stb.1988, 665. Zie ook paragraaf3.11.2.7.
148 Kortmann 1987, p. 95.
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Met art. 10 Gw corresponderen onder andere de volgende internationale bepa-
Iingen. Art. 8 EVRM luidt:

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn prive leven, zijn familie- en gezins-
leven, zijn woning en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefeniog van
dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samen-
leving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare
veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanorde-
Iijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondbeid of de goede
zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."

Art. 16 en 17 IVBP luiden respectievelijk:

"Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te
worden voor de wet."

"1. Niemand mag worden onderworpen aan wiIIekeurige of onwettige inmenging
in zijn prive leven, zijn gezinslcven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan
onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.
2. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging
of aantasting."

Het begrip prive leven is door het Europese Hof voor de Rechten van de mens in
de zaak X en Y vs Nederland omschreven als

"a concept which covers the physical and moral integrity of the person, including
his or her sexual life.P?

Art. 17 IVBP verbiedt een willekeurige of onwettige inmenging, maar formuleert
Diet uitdrukkelijk tot wie het verbod zich richt c.q. door de wet de bevoegdbeid
tot inmenging kan zijn gegeven. Art. 8, tweede lid, EVRM doet dit weI door de
woorden "enig openbaar gezag". De bevoegdbeidsuitoefeniog wordt gebonden aan
een wettelijke regeling en aan een aantal doelcriteria.

Tevens is tot stand gekomen het Europees Verdrag tot bescherming van perso-
nen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.P''

Dit grondrecht heeft voor het wettelijk geregelde tuchtrecht belangrijke conse-
quenties. A1lereerst verdienen de tuchtvergrijpen ooze aandacht. Hierbij kan de
privacy van de dader in het geding zijn. De omschrijving van het tuchtvergrijp

149 X en Y vs Nederland, Series A, vol. 91, p. 11. Zie voor het begrip gezinsleven
het arrest Marckx, Series A, vol. 31, p. 14-15.
Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 325-343; Fawcett 1987, p. 210-235; Kleijn en
Kroes 1986, p. 135-147. Zie ook paragraaf 2.12.

150 Trb. 1988, 7; Kamerstukken II 1988-1989, 21093; Stb. 1990, 351.
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is immers vaak zo ruim dat zij ook fautes privees151 kunnen omvatten. Oat blijkt
reeds nit de volgende korte bloemlezing nit de regelgeving en jurisprudentie.

De toetsingsnorm voor het tuchtrecht voor de gemeentepolitie is art. 104 Ambte-
narenregIement voor de gemeentepolitie 1958:

"1. De ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich
overigens aan plichtsverzuim schuldig maakt, kan deswege worden gestraft.
2. Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van enig voorschrift a\s het doen
of nalaten van iets, hetwelk een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden
behoort na te laten of te doen."

Een hoofdagent van gemeentepolitie wordt wegens het hebben van een met de aard
van de politiedienst onverenigbaar persoonlijk en huiselijk leven, waardoor hij in
opspraak was gekomen, gestraft met ontslag152.

Met het oog op de privacy van betrokkene(n) dient er naar mijn mening in geval
van een tuchtrechtelijk onderzoek en veroordeling sprake te zijn van een zeer nauw
verband met de werkkring. Een goed voorbeeld van zo'n nauw verband is de volgen-
de zaak153, waarin een in zijn vrije tijd aan een betoging deelnemende hoofdin-
specteur van gemeente-politie wordt berispt. Hij had meegeroepen "Hun strijd,
ooze strijd, internationale solidariteit!" Dit werd uitgelegd als een solidariteitsbetui-
ging met de drie RAF-Ieden. Later verldaarde hij in het openbaar dat hij onder
alle omstandigheden geweld afwees. Door de betogers werd ook "Moordenaars en
fascisten" tegen de betoging begeleidende politieagenten geroepen. Als hoofdin-
specteur van gemeentepolitie had hij zich op dat moment van de betoging dienen
te distantieren en zo de kant moeten te kiezen van de agenten,

EeD ander voorbeeld van zo'n nauw verband met de werkkring is te vinden in
een zaak betreffende het medisch tuchtrechtl54. Een arts is tijdelijk als assistente
werkzaam in een ziekenhuis op de afdeling interne ziekten en komt daar in 1971
door onderzoek en controles met een patient in aanraking die wegens aanpassings-
stoornissen van psychische aard van 1968 tot 1972 onder behandeling geweest is van
een zenuwarts. Na diens ontslag nit het ziekenhuis is zij hem blijven bezoeken en
begeleiden en schreef zij in 1971 een rapport over hem waarvan ze exemplaren aan
een tiental mensen overhandigde. Aan een medebewoner van de betrokkene in een
studentenhuis verzocht zij het rapport te laten rondgaan onder de bewoners van de
zelfde galerij. Nadat zij in december 1972 reeds door het Medisch Tuchtcollege
ter zake voor zes maanden in de uitoefening van de geneeskunst was geschorst en
in februari 1974 ter zake van dit rapport en de verspreiding daarvan wegens smaad
door de Rechtbank was veroordeeld, zond zij in mei 1974 een door haar als arts
ondertekende en ingevulde verklaring over betrokkene aan de burgemeester op een

151 Zie verder paragraaf 3.9.2.7.
152 CRvB 10-2-1972,AB 1973, 137. De CRvB komt overigens weI tot de conclusie

dat hier sprake is van onevenredigheid tussen plichtsverzuim en straf.
153 CRvB 21-9-1979, AB 1980,90. Zie ook hierboven paragraaf 2.9.2.
154 HR 6-6-1975, NJ 1975, 475. De relevante tuchtnorm is art. 1, eerste lid,

Medische Tuchtwet, die wordt geciteerd in paragraaf 3.9.2.1.
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formulier ter verkrijging van een rechterlijke machtiging bedoeld in art. 16 van de
Krankzinningenwet. Zij had betrokkene toen reeds anderhalf jaar niet eens meer
ontmoet, laat staan onderzocht. De HR oordeelt hier terecht:

"dat het Hof, oordelende dat ook handelingen, die een arts buiten verband met
de geneeskunde of zelfs in een andere hoedanigheid verricht, in bepaalde
gevallen en onder bepaalde omstandigheden het vertrouwen in de stand der
geneeskundigen kunnen onderrnijnen, met name wanneer zij blijk geven van een
houding, een insteIling en/of opvattingen onverenigbaar met die welke een
geneeskundige behoort te hebben en die dan ook van hem worden verwacht, aan
het wettelijk begrip "handelingen die het vertrouwen in de stand der geneeskun-
digen ondermijnen" geen onjuiste uitlegging heeft gegeven,"

Het Hof heeft volgens de HR geredelijk kunnen oordelen dat door verspreiding van
het door haar opgestelde rapport het vertrouwen in de stand der geneeskundigen
is ondermijnd.

Er zijn echter grensgevallen. Art. 46, eerste lid, Advocatenwet luiddel55:

"1.De tuchtrechtspraak heeft ten doel het weren en beteugelen van misslagen,
door advocaten in de uitoefening van de praktijk begaan, en van inbreuken op
verordeningen van de Nederlandse orde en op de eer van de stand der advoca-
ten. (..)."

Een advocaat gaat tijdens een echtscheidingsprocedure naast de professionele
relatie met zijn cliente een meer dan vriendschappelijke band aan. Het hof van
discipline oordeeltl56 dat hij een misslag begaat omdat hij aldus de indruk doet
ontstaan.idat hij niet vrij en onafhankelijk staat tegenover de spanningen die de
partijen verdeeld houden, maar legt geen straf op. De annotator wijst er opl57 dat
de klacht het intieme leven van de advocaat en zijn cliente betrof en na een onder-
zoek uiteindelijk niet leidde tot strafoplegging, omdat afgezien van het intieme
gedrag van geen misslag in de uitoefening van de praktijk was gebleken.

"Een en ander betekende een zich intensief bezighouden met de privacy van de
betrokkenen zonder dat daarvoor blijkbaar een gewichtige en dwingende nood-
zaak aanwezig was".

155 Met ingang van 1-2-1986luidt de norm in art. 46: "De advocaten zijn aan tucht-
rechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de
zorg die zij als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier
belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, ter zake van
inbreuken op de verordeningen van de Nederlandse orde en ter zake van enig
handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt. (..)."
Naar mijn mening heeft dit geen invloed op de oplossing van de casus.

156 Hofvan Discipline 18-3-1985, Dr. 798, Adv.bl. 1985, p. 533-535.
157 Adv.bl. 1985, p. 534.
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Die dwingende gronden voor een onderzoek acht hij nodig op grond van beginselen
van vrijheid en tolerantie en art. 8 EVRM. Het had verre de voorkeur verdiend,

"indien aan de k1ager terstond na indiening van zijn klacht was medegedeeld dat
het niet tot de taak van de Raad behoort zich bezig Ie houden met het prive-
leven van advocaten en hun clienten en dat een klacht op dat gebied niet in
behandeling kan worden genomen. Wanneer de k1ager niettemin behandeling
had gewenst, had de k1acht vervolgens in deze gedachtengang zonder onderzoek
naar bet gedrag van Mr. X niet ontvankelijk moeten worden verklaard, omdat
ze uitsluitend het door de tuchtrechter te eerbiedigen prive-leven van Mr. X
gold en derhalve buiten de competentie van de tuchtrechter lag."

Bovenstaande acht ik een grensgeval omdat ik meen dat de advocaat er beter aan
had gedaan de zaak over te dragen aan een collega. Anderzijds betrof het zijn prive-
leven, zodat een daarnaar ingesteld onderzoek zo beperkt mogelijk dient te worden
gehouden.

Een wachtmeester der rijkspolitie eerste klas was in 1983 en 1984 tweemaal een
relatie aangegaan met twee vrouwelijke wachtmeesters, waarvan de laatste was
gehuwd. Hij werd daarvoor gestraft mel een schriftelijke berisping. Het Amble-
narengerecht oordeelde echlerJ58 dat het aangaan van sexuele relaties vall onder
bet recht op eerbiediging van het prive-leven zoals gegarandeerd in de Gw, het
EVRM en het IVBP. Dit recht kan slechts bij de wei worden beperkt. Het opleg-
gen van een disciplinaire sanctie

"ter zake van het aangaan van een relatie met een collega vormt een onwettige
inbreuk op het onderhavige grondrecht, ook indien dit zoals in casu geschiedt
op indirecte wijze in de vorm van het verwijt dal k1ager,wetende lot welke pro-
blemen zijn eerste relatie aanleiding had gegeven, heeft nagelaten oplossingen
mogelijk te maken door middel van tijdige bespreking van de bij het aangaan
van de tweede relatie te verwachten problemen."

Zo rijst ook de vraag naar de reikwijdte van art. 44, aanhef, Beginselenwel Gevan-
geniswezen:

"In de gevangenissen, huizen van bewaring en rijkswerkinrichlingen kunnen door
de directeur (..) de navolgende disciplinaire straffen worden opgelegd wegens
het begaan van feiten, die onverenigbaar zijn mel een goede orde en tucht".

Ook hier is niet de plaats genoemd waar die feiten begaan kunnen worden, dus
alleen binnen of ook buiten de gevangenissen enz., zodat de vraag gesteld kan
worden of ook de gedetineerde met verlof aan tuchtrecht is onderworpen voor
feiten begaan buiten de plaats van detentie, De woorden in de gevangenissen enz.
lijken te wijzen op een ontkennende beantwoording van deze vraag, de jurispruden-

158 Ag Zwolle 24-12-1985, TAR 1986, 69. Art. 103 Ambtenarenreglemenl voor
de rijkspolitie 1975 is woordelijk gelijk aan het hiervoor in deze paragraaf
geciteerde art. 104Ambtenarenreglemenl voor de gemeentepolilie 1958.
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tie wijst in de richting van een bevestigende beantwoording.
Een gedetineerde had toestemming gekregen de inrichting tijdelijk te verlaten

op 21 april 1988. In de namiddag bereikte de direeteur de telefonisehe mededeling
van de politie in Den Haag dat klager zich had opgehouden in een pand waar hard-
drugs werden verhandeld en dat hi] was aangehouden wegens het in bezit hebben
van heroine, dan wei cocaine. Op grond van deze mededeling door de politie werd
besloten klager bij terugkeer in de inrichting een ordemaatregel op te leggen.
Besloten werd eventueel harddruggebruik te verifieren middels een urinetest. Na
weigering van deze urinetest werd besloten klager een disciplinaire straf van zeven
dagen afzondering in een strafee! op te leggen op grond van "het feit dat u door de
gemeentepolitie van 's-Gravenhage bent aangetroffen in bezit van harddrugs
tijdens het tijdelijk verlaten van de inrichting en dat u ook geen urinecontrole
wenst te ondergaan". De beroepscommissie is van oordeel:

"dat de direeteur toen hij van politiezijde had vernomen dat klager tijdens zijn
verlof was aangehouden in het pand waar harddrugs werden verhandeld en dat
hij was aangetroffen in het bezit van harddrugs, in redelijkheid heeft kunnen
besluiten appellant bij terugkomst een ordemaatregel op te leggen teneinde een
eventueel gebruik van harddrugs middels een urinetest te verifieren.
Voorts is zij van oordeel dat de direeteur, toen appellant weigerde zijn mede-

werking aan de urinetest te verlenen, in redelijkheid heeft kurmen besluiten
appellant, wegens misbruik van in hem gesteld vertrouwen, de onderhavige
disciplinaire straf op te leggen.',159

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt, dat in het wettelijk geregelde tuchtreeht de
persoonlijke levenssfeer van het tuchtrechtelijk rechtssubjeet in het geding kan
zijn. De norm is immers meestal zo vaag, dat ook het doen en laten in de vrije tijd
en prive-zaken onder "werktijd" tuchtrechtelijk kan worden beoordeeld. Of dat
ook wenselijk is, is van een aantal factoren afhankelijk. In ieder geval zaJ er een
directe relatie moeten zijn met het doen of nalaten, waarop het tuchtrecht wei van
toepassing behoort te zijn. In geval van twijfel dient het onderzoek op terughou-
dende wijze te worden uitgevoerd.

Daarnaast kan in een tuehtprocedure de privacy van de klager in het geding komen.
Een goed voorbeeld is het hierboven besproken geval waarin een arts op eigen

159 Beroepscommissie 29-9-1988, SG-A 109/88, PI 1989, 13. Zie ook Beroepscom-
missie 31-1-1990, Saneties 1990, p. 166-167 (onregelmatigheden in ziekenhuis
wei grond voor disciplinaire bestraffmg) en Beroepscommissie 14-2-1990,
Sancties 1990, p. 168-171 met noot U. van de Pol (onregelmatigheden tijdens
vervoer geen grond voor disciplinaire bestraffing).
Overigens is de vraag of datgene wat in de gevangenis enz. gebeurt en wordt
bestraft wei altijd onder de norm vall. Zie bijvoorbeeld het geval van X die in
een huis van bewaring de disciplinaire straf van 5 dagen afzondering op een
eel niet zijnde een strafeei tijdens de niet voor arbeid bestemde uren wordt
opgelegd wegens het nemen van twee plakjes cake van de schaal tijdens het
ronddelen daarvan! Beroepscommissie 28-2-1984, SG-A 192/83, PI 1984, 44.
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initiatief een rapport over de derde /klager had opgesteld en dat vervolgens had
verspreidl60. Indien een klacht tegen zo'n medicus wordt ingediend door de patient
zelf kan de gehele gescbiedenis van zijn ziekte hoven tafel komen. Wordt de klacht
in dat geval door bijvoorbeeld de echtgenoot ingediend, dan is dat de privacy van
de patient als derde-belanghebbende. Enkele beroepsgroepen krijgen inderdaad
bcroeps- c.q. ambtshalve vee! vertrouwelijke informatie onder ogen. Hierbij
kunnen we met name denken aan medici, bepaalde ambtenaren (bijvoorbeeld zij,
die met de uitvoering van de sociale of fiscale wetgeving zijn belast), rechters,
notarissen en advocaten. Ook in het arcbiveren van privacy-gevoelige gegevens en
het verstrekken van informatie daaruit zullen zij zeer zorgvuldig dienen te zijn. In
het kader van een echtscheidingsprocedure worden artsen regelmatig benaderd
voor het afgeven van verklaringeu/rapporten, bijvoorbeeld in verband met de toe-
wijzing van de kinderen. Verscheidene artsen zijn reeds door de medische tucht-
rechtspraak op de vingers getikt, omdat zij in hun rapportage niet de vereiste
zorgvuldigheid in acht namen.161

Overigens kan ook het vergrijp zelf bestaan uit schending van de privacy van derden,
bijvoorbeeld door het verstrekken (niet via de normale kanalen) van hun privacy-
gevoelige gegevens uit het Kentekenregister door een administratief ambtenaar
werkzaam bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer aan een nict (op deze wijze) tot
kennisneming gerechtigde162•

Een ander probleem dat in dit kader besproken dient te worden is het beroepsge-
heim dat in een aantal vertrouwensberoepen v66rkomt. Een arts informeert de
Raad voor de Kinderbescherming over mishandeling van een kindl63. Het CMT is
van mening dat in zo'n geval, waarin de arts zijn beroepsgeheim schendt door een
hem bij zijn praktijkuitoefening bekend geworden feit waarvan bij weet, of moet
aannemen dat zijn patient dit niet geopenbaard wil zien, aan derden mee te delen,
in beginsel het vertrouwen in de stand der geneeskundigen ondermijnt. Anderzijds
is het beroepsgeheim van de arts niet absoluut. Het geeft de arts geen vrijbrief niet
te handelen wanneer zijn plicht hem noopt tot het overschrijden van de grenzen
die het beroepsgeheim stelt. Iedere arts behoort zelf te beoordelen wat zijn plicht
als arts vraagt aan de hand van zijn persoonlijk inzicht in die situatie en zijn eigen
opvattingen omtrent ethiek, moraal en samenleving. De tuehtrechter dient zieh
vervolgens te beperken tot een onderzoek naar de vraag:

"of de arts over wie is geklaagd het onderzoek waarop zijn bevindingen berusten
op mediseh verantwoorde en dus ook voldoende zorgvuldige wijze heeft verricht;
daarnaast behoeft de tuehtreehter zieh slechts rekenschap te geven van de vraag

160 HR 6-6-1975, NJ 1975, 475.
161 Zie bijvoorbeeld CMT 14-11-1985, Stert. 1986, 99, p. 5, ook gepubliceerd in

MC 1986, p. 339-340. CMT 12-12-1985, MC 1986, p. 280.
162 CRvB 3-5-1984, AB 1985, 85. De clandestiene gegevensverstrekker is uiteinde-

lijk disciplinair ontslagen.
163 CMT 28-9-1972, NJ 1973, 270.
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of de arts op grond van die bevindingen in redelijkheid had mogen komen tot
de conclusie dat zijn plicht a1s arts hem noopte te handelen a1s hij deed:l64

De kIacht werd afgewezen a1s ongegrond.

2.11 Recht op onaantastbaarheid van het Iichaam

Artikelll Grondwet luidt:

"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op
onaantastbaarheid van zijn Iichaam."I65

Kortmann begint zijn bespreking van dit artikell66 met de vermelding dat:

"Zuiver juridisch bezien (..) artikelll (..) van geringe betekenis [is].'167

Ook de regering achtte opname van het recht op onaantastbaarheid van het Iichaam
in een apart artikel overbodig. Het recht werd immers reeds gewaarborgd door
de mime omschrijving van art. 10 Gw. Op aandrang van de Tweede Kamer is er
echter toch een apart artikel opgenomen. In de Nota over de vraag of een bepaling
over het recht op onaantastbaarheid van het menselijk Iichaam in de Grondwet zou
moeten worden opgenomenl68 noemt de regering onder andere als gebieden waar-
op dat recht betrekking heeft de Iijfstraffen, Iichamelijke en geestelijke mishande-
ling, gedwongen medische experiment en, gedwongen toediening van voedsel tijdens
een hongerstaking, leegpompen van de maag, inenting, rontgenologisch onderzoek,
verwondingen, operaties, behandeling door een arts en het knippen van de haren.

Omvat onaantastbaarheid van het menselijk Iichaam ook de geestelijke integri-
teit of vallen die geestelijke aspecten onder het algemene artikellO? De regering
is van mening169dat art. 11 Gw primair de Iichamelijke integriteit betreft. Onder
art. 10 Gw valt dan de geestelijke integriteit.
Bij of krachtens de formele wet zijn beperkingen te stellen. Wat dat betreft is de

164 Vergelijk ook J.H.S. van Herten, Juridische aspecten van kindermishandeling,
NID 1986, p. 251-253. Zie ook de preadviezen van J.B.M. Vranken en A.G.
Lubbers, Het professionele (functionele) verschoningsrecht, Handelingen der
Nederlandse Juristen- Vereniging 1986, deel I, tweede stuk.

165 Banda 1982, p. 249-263; Heringa en Zwart 1987, p. 45-46; Kortmann 1987, p.
%-98; Meuwissen 1984, p. 174-176;Van der Pot/DonnerfPrakke 1989, p. 324-
326; Van Wissen 1989, p. 103-105.

166 Kortmann 1987, p. %.
167 De zelfde mening is te vinden bij Van der Pot/Donner /Prakke 1989,p. 325.
168 Kamerstukken II 1978-1979, 15463, Dr. 2, p. 4; Nng, deel18, p. 348.
169 Kamerstukken II 1979-1980, 16086,or. 3, p. 4-5; or. 8, p. 2-3; Handelingen II

1979-1980, p. 5324-5325; Nng, deel18, resp. p. 415-416, p. 436-437, p. 449-450.
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"De ambtenaar is verplicht tijdens het verblijf op zijn werk zich te onderwerpen
aan een in het belang van de dienst door het bevoegde gezag gelast onderzoek
aan zijn lichaam of aan zijn kleding of van zijn daar aanwezige goederen. Het
bevoegd gezag, op wiens last het onderzoek plaatsheeft, neemt de nodige

waarborg die art. 10 en art. 11 bieden dus ook gelijk.l70
Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam is niet als zodanig geformuleerd

in het EVRM en het IVBP. Beide verdragen beschermen wei het recht op leven
(art. 2 EVRM en art. 6 IVBP). Tevens mag op grond van art. 3 EVRM niemand
worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vemederende be-
handelingen of straffen. Art. 7 IVBP verbiedt ook uitdrukkelijk het onderwerpen
aan wrede behandeling of bestraffing en het, zonder zijn in vrijheid gegeven toe-
stemming, onderworpen worden aan medische of wetenscbappelijke experimenten.

Art. 11 Gw is niet voor elk wettelijk geregeld tuchtrecht van even groot belang. Art.
25 Reglement betreffende de krijgstucht, bepaalt, voor zover in dit kader relevant:

"1. De militair zal steeds goede zorg dragen voor zijn uiterlijk voorkomen, zoo
wat zijne kleding als wat zijne lichamelijke zindelijkheid betreft, en is gehou-
den tot stipte nakoming van de voorschriften betreffende de verschooning en
het onderhond van zijne kleeding en nachtlegergoederen, de reiniging en ver-
zorging van het lichaam (..).
2. Hij zal ook ten aanzien van de plaatsen hem aan boord, in de kazerne of
elders van wege het militair gezag tot verblijf of slaapplaats aangewezen, orde,
netheid en zindelijkheid betrachten.
3. Hij die behept is met eenige onreine ziekte, is verplicht zich onverwijld daar-
voor onder behandeling te stellen van den officier van gezondheid.
4. De militair is verplicht, in geval van ziekte of lichamelijke gebreken, zich te
onderwerpen aan de genees- of heelknndige behandeling welke door den offi-
cier van gezondheid tot zijn herstel of geschiktmaking van den militairen dienst
wordt noodig geoordeeld, voor zoover die behandeling niet betreft het onder- .
gaan van eenige kunstbewerking. Zoodanige knnstbewerking mag zonder vooraf-
gaande toestemming van den lijder niet plaats hebben."

Deze beperking zal bij of krachtens een wet in formele zin dienen te worden gesteld.
Art. 77, derde lid, ARAR bevat eeo verplichting voor een ambtenaar zich te onder-

werpen aan een ooderzoek aan zijo lichaam, kleding of goederen gelast door het
bevoegd gezag. Deze verplichting is thans opgeoomen in art. 125d Ambtenarenwet
1929, dat luidt:

170 Art. 11 Gw is in werking getreden op 17-2-1988 met uitzondering van een
verlenging tot 21-12-1988 voor wat betreft de bevoegdheid tot geweldgebruik en
veiligheidsfouillering bij de uitoefeniog van de politietaak (Stb. 1988, 33).
Zie ook paragraaf2.1O.
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maatregelen ten einde daarbij een onredelijke of onbehoorlijke bejegening te
voorkomen. n171

Art. 33a Politiewet regelt het onderzoek aan kleding en Iichaam door de politie
respectievelijk de (hulp}officier vanjustitie. Een nadere regeling van de veiligheids-
fouillering is opgenomen in art. 9 en 10 Arnbtsinstructie voor de politie.l72 Deze
regelingen geven de grens aan die door een politieambtenaar bij gebruik van deze
bevoegdheden niet mag worden overschreden. Gebeurt dit toch kan tegen hem
disciplinair worden opgetreden. In dat geval wordt door het tuchtrecht dit
grondrecht beschermd.

In de medische tuchtrechtspraak wordt dit grondrecht niet expliciet aangehaald.
Uit die jurisprudentie blijkt echter wei aandacht voor de rechten van de patient.
Zo gaf het CMT een waarschuwing aan een chirurg, die een patient onvoldoende
had voorgelicht door hem niet mee te delen dat een operatie castratie met zich
zou brengen 173.Ook voor sectie op een overledene wordt toestemming van de
nabestaanden geeist174.

Hier dient ook het probleem van de vrije artsenkeuze door gedetineerden te
worden besproken. Het Hof Den Haag oordeelde in een kort geding-zaakl ", dat
een gedetineerde wiens

"detentie berustte op krachtens de wet tot stand gekomen vonnis, tengevolge
waarvan zijn prive-leven was beperkt overeenkomstig de nopens detentie
gegeven wettelijke regelingen, zoals de Gevangenismaatregel, de Beginselenwet
Gevangeniswezen en het krachtens art. 22 dier wet vastgestelde Huishoudelijk
reglement voor de gevangenis te 's-Gravenhage"

tijdens zijn detentie niet het recht heeft zelf vrij te bepalen, welke personen, ook
indien het medici betreft, vrije toegang tot hem zullen hebben. Uit art. 44 tot en
met 48 Gevangenismaatregel blijkt namelijk dat de Staat verantwoordelijk is voor
de medisch verzorging van gedetineerden. Uit geen wettelijke regeling valt enig
aanknopingspunt te ontdekken waaruit zo'n recht wei af te leiden is. Bovendien

171 Hennekens wijst er in een noot onder CRvB 3-10-1989, AB 1990, 470 op dat
deze bepaling geen grondslag is voor het verplicht ondergaan van medisch of
psychologisch onderzoek bijvoorbeeld in het kader van een disciplinaire ver-
volging. Een andere wettelijke grondslag is evenmin voor handen.
Zie ook de formulering in art. 12d Militaire Arnbtenarenwet 1931 en art. 2d
Wet rechtstoestand dienstplichtigen. De woorden "op zijn werk" worden daar
omschreven als in een gebouw, luchtvaartuig of voertuig alsmede op een vaar-
tuig of een terrein dat in gebruik is bij of ten behoeve van de krijgsmacht of
dat de militaire ambtenaar c.q. de dienstplichtige tot verblijf of gebruik dient
bij de vervu1ling van zijn taak in internationaal verband.

172 Stb. 1988,576 en 577.
173 CMT 24-10-1963, NJ 1965, 264.
174 MT 16-10-1965, NJ 1966, 203 en MT 2-2-1970, NJ 1970, 301.
175 Te lezen in HR 25-6-1982, RvdW 1982,127. Ook gepubliceerd in NJ 1983,

194 (geen tuchtrecht).
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zijn deze beperkingen nodig in een democratiscbe samenleving. De HR verklaart
betrokkene niet -ontvankelijk.

In een huis van bewaring bestaat dit recht weI. De beroepscommissie oordeelde
dat in bepaalde omstandigbeden (m.n. wanneer geen vertrouwensrelatie meer
bestaat !ussen een gedetineerde en de inricbtingsarts) de redelijkheid kan gebie-
den de gedetineerde een andere arts te laten raadplegen. Onder art. 8 EVRM
valt ook het recht op vrije artsen-keuze. Ten aanzien van onveroordeelden in een
H uis van Bewaring verzet de gestichtsorde zich niet tegen het toestaan aan
onveroordeelden hun eigen huisarts of specialist te raadplegen. Dan is niet in te
zien dat de gestichtsorde zich er wei tegen zou verzetten aIs deze faciliteit ook
aan aldaar vertoevende veroordeelden zou toekomenP6

Op grond van art. 28a Gevangenismaatregel kan de directeur de gedetineerde
verplichten in het belang van de orde, de veiligheid of de goede gang van zaken in
de inrichting urine af te staan ten behoeve van een onderzoek van die urine op de
aanwezigheid van verdovende middelen.l?"

Op grond van art. 29, eerste lid, Gevangenismaatregel kunnen bij binnenkomst
in het gesticht of op een later tijdstip aan de gedetineerde de voorwerpen worden
ontnomen die een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid en goede gang van
zaken in het gesticht. De directeur kan de gedetineerde daartoe aan zijn kleding of
aan het Iichaam doen onderweken. Art. 63, hoofdstuk III, van het huishoudelijk
reglement voor de huizen van bewaringl78 bevat de mogelijkheid dat gedetineerden
gedurende een zekere periode voor en na het ontvangen van bezoek aan k1eding en
Iichaam onderzocht worden. am in overeenstemming te zijn met art. 11 Gw dient
deze beperking bij of krachtens de wet te worden gesteld. De hoofdlijnen zullen
dus in een wet in formele zin moeten worden opgenomen. Daarvan is hier geen
sprakey19

176 Zie beroepscommissie 28-4-1981, SG-A 83/80, PI 1981, 39; bevestigd in
beroepscommissie 11-8-1983, SG-A 94/83, PI 1983,96.

177 Stb. 1988,525; Stcrt. 1988,240, p. 16-17.
178 Zie Stcrt. 1983, 119, p. 4.
179 Art. 11 Gw laat genoeg ruimte voor een goed overwogen en afgewogen rege-

ling van de beperking van het grondrecbt, zodat geen beroep op art. 15, vierde
lid, Gw hoeft te worden gedaan. Zie paragraaf 2.13. Zie verder C. Kelk, De
medische verzorging in het gevangeniswezen, Medisch Contact 1989, p. 565-
569.
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2.12 Het brief-, telefoon- en telegraaCgebeim

Artikel13 Grondwet luidt:

"1. Het briefgebeim is onschendbaar, bebalve, in de gevallen bij de wet bepaald,
op last van de reebter.
2. Het telefoon- en telegraafgebeim is onsehendbaar, behalve, in de gevallen bij
de wet bepaald, door of met macbtiging van hen die daartoe bij de wet zijn
aangewezen."l80

Dit artikel is het laatste op rij dat een aspect van de eerbiediging van de persoon-
Iijke levenssfeer omvat. Het briefgebeim was voorheen opgenomen in art. 173 Gw
1972181. Door bet amendement-Bakker is uiteindelijk de eis, dat aileen op last
van de recbter het briefgebeim kan worden geschonden, gehandhaafd. De toevoe-
ging, dat het brieven betreft "aan de post of andere openbare instelling van vervoer
toevertrouwd", komt echter niet meer in bet artikel voor. Daarmee is het aantal
gevallen waarin bet briefgeheim van toepassing kan zijn aanzieniijk uitgebreid.182

Anderzijds pleiten de scbrijvers183 voor een ruime uitleg van bet begrip "brief" op-
dat bet bijvoorbeeld ook bescberming kan bieden aan andere recentelijk tot ont-
wikkeling gekomen communieatiemiddelen zoals microfilm en geluidsbanden.
Het eerste lid staat geen delegatie toe.

Het telefoon- en telegraafgebeim zijn thans voor de eerste maal in de Grondwet
opgenomen. Op beide gebeimen kan inbreuk worden gemaakt "door of met mach-
tiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen". AIleen de wet in formele
zin kan aanwijzen. De aangewezen instantie kan een recbterlijke zijn, maar dat
boeft niet. De aangewezene kan, mits de wet die mogelijkheid opent, een ander
maebtigen. Overigens bebben enerzijds het briefgebeim en anderzijds bet telefoon-
en telegraafgebeim een verscbillend karakter. Het eerste is een verbod om van de
inboud kennis te nemen. Het tweede eist een door de overbeid in stand gebouden
infrastructuur waarbij zij in ieder geval bij de telegraaf (en door de voortgaande
automatisering steeds Minder bij de telefoon) noodgedwongen kennis neemt van de
inboud van bet te verzenden beriebt. Daarom is Iller meer sprake van een verbod
derden in te licbten om trent betgeen ambtsbalve is vernomen.

180 Van Dorst 1982, p. 279-297; Heringa en Zwart 1987, p. 49-51; JA. Hofman,
Nieuwe uitdagingen voor bet briefgebeim, TvO 1988, p. 382-387; Kortmann
1987, p.102-104; Meuwissen 1984, p. 177-179; Van der Pot/Donner/Prakke
1989, p. 330-333; Van Wissen 1989, p. l08-lCl9.

181 Het luidde: "Het gebeim der aan de post of andere openbare instelling van
vervoer toevertrouwde brieven is onschendbaar, bebalve op last des recbters,
in de gevallen in de wet omscbreven."

182 Het tijdstip van inwerkingtreding, waar additioneel art. VIII op doelt, is
17-2-1988.

183 Kortmann 1987, p.103; Meuwissen 1984, p.177-178; Van der Pot/Don-
ner /Prakke 1989, p. 331.
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Art. 8, eerste lid, EVRM geeft een ieder recht op eerbiediging van zijn correspon-
dentie. Het tweede lid van dat artikel bevat een beperkingsclausule. Op grond van
art. 17 IVBP mag niemand worden onderworpen aan willekeurige of onwettige
inmenging in zijn briefwisseling.P"

Dit recht in art. 8 EVRM is in een aantal arresten van het EHRM omlijnd, waar-
bij met name de positie van gedetineerden aan de orde kwam. Ook aan hen komt
het recht op correspondentie toe. Beperkingen van dit recht moeten in overeen-
stemming zijn met art. 8, tweede lid, EVRM.I85 Een telefoongesprek wordt onder
de reikwijdte van art. 8 EVRM gebracht via interpretatie van de termen prive leven
en "correspondence".I86

Art. 90 Gevangenismaatregel bepaalt dat de gedetineerden brieven mogen schrij-
ven aan en ontvangen van een ieder. Vervolgens beperkt art. 91 dit recht via een
regeling van de controle op de briefwisseling. In beginsel staat de briefwisseling
van en met gedetineerden onder controle van de directeur (eerste lid). De controle
geschiedt door leden van de directie of bepaalde, daartoe door de directeur aan-
gewezen, ambtenaren (vierde lid).

De regering heeft in de loop van de parlementaire geschiedenis een wisselend
standpunt ingenomen ten aanzien van de vraag of art. 13 Gw onverkort van toe-
passing is op personen aan wie rechtmatig hun vrijheid is ontnomen. In de memo-
rie van toelichtin~187verwees ze naar het huidige art. 15, vierde lid. In de memo-
rie van antwoord 88 verzette zij zich tegen het amendement-Bakker, dat pleitte
voor handhaven van de rechterlijke last, omdat het ondoenlijk of onwenselijk zou
zijn indien bijvoorbeeld directies van gevangenissen steeds zo'n last nodig zouden
hebben alvorens een brief te mogen ~enen. Dan zoekt zij dus niet meer de oplos-
sing van het probleem in art. 15 Gw! .

Ook de schrijvers zijn verdeeld. Volgens Kortmann sluit de tekst van art. 13,
eerste lid, toepassing van art. 15, vierde lid, in ieder geval geheel niet uit.l90 De

184 Zie voor de precieze formulering paragraaf 2.10. Van Dijk en Van Hoof
1982, p. 340-343; Fawcett 1987, p. 228-235.

185 De Wilde, Ooms en Versyp, Series A, vol. 12, p. 26 en p. 45-46 (toezicht op
correspondentie; tweede lid niet geschonden); Golder, Series A, vol. 18, p.
20-22 (weigering brief door te sturen aan advocaat; schending want de
beperking is niet noodzakelijk); Silver e.a., Series A, vol. 61, p. 32-41
("some measure of control over prisoners' correspondence is called for and
is not of itself incompatible with the Convention'; toetsing resulteert in
schending t.a.v. 57 brieven); Campbell and Fell, Series A, vol. SO,p. 48-49
(voigt beslissing Silver e.a. wat betreft afwijzing van "the "prior ventilation
rule" and its prohibition on the inclusion in letters to legal advisers of
unventilated complaints about prison treatment"; schending art. 8).

186 Klass e.a., Series A, vol. 28, p. 20-28 (niet geschonden); Malone, Series A,
vol. 82, p. 30-39 (inmenging niet bij de wet voorzien).

187 Kamerstukken II 1975-1976, 13872, or. 3, p. 46; Nng, deel15, p. 46.
188 Kamerstukken II 1976-1977, 13872, or. 7, p. 38; Nng, deel15, p. 206.
189 Van Dorst 1982, p. 285, 295-2% en 297.
190 Kortmann 1987, p. 102, m.n. noot 395.
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argumenten van Heringa en Zwart zijn naar mijn mening overtuigender. Zij gaan
er van nit dat art. 15, vierde lid, de in art. 13, eerste lid, geboden bescherming van
het briefgeheim niet ongedaan kan maken. Zij voeren daarvoor twee redenen aan.
Ten eerste is er voor de gevallen waar sehending van het briefgeheim noodzake-
lijk kan zijo, een mogelijkheid geschapen door middel van een rechterlijke last,
waardoor de waarborgen van het briefgeheim niet onverenigbaar lijken met de
vrijheidsontneming. Ten tweede was het de bedoeling van het amendement-Bakker
om ook aan gedetineerden het briefgeheim effeetiever te garanderen.P! Art. 91
Gevangenismaatregel is niet in overeenstemming met deze opvatting.

2.13 Artikel15 Gw: vrijheidsontneming

Artikel15 Grondwet luidt:

"I. Buiten de gevallen bij of kraehtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid
worden ontnomen.
2. Hij aan wie anders dan op reehterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan
de reehter zijn invrijbeidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de
rechter geboord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De reehter gelast de
onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig
oordeelt.
3. De bereehting van bern aan wie met bet oog daarop zijn vrijbeid is ontnomen,
vindt binnen een redelijke termijn plaats.
4. Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de
uitoefening van grondreebten voor zover deze zieh niet met de vrijbeidsontne-
ming verdraagt:l92

Op grond van het eerste lid mag niemand, buiten de gevaUen bij of kraehtens de
wet bepaaldl93, zijn vrijheid worden ontnomen. Strijardsl94 definieert vrijbeidsont-
neming als:

"een daadwerkelijke ontzegging dan weI feitelijke uitsluiting, gebeel of grotendeels,
van de fysieke mogelijkbeid zieb te begeven waarbeen men wil, terwijl de ont-
zegging of uitsluiting van derden - overheid of bijzondere personen - afkomstig is."

Een vrijbeidsbeperking valt er in beginsel niet onder. Beperkingen kunnen eehter
overgaan in een vrijbeidsontneming. Beslissend is de intensiteit van de ingreep/in-

191 Heringa en Zwart 1987, p. SO.Handelingen TK 1976-1977, 13872, p. 2210;
N ng, deel 15, p. 488.

192 Heringa en Zwart 1987, p. 52-55; Kortmaon 1987, p. 107-110; Meuwissen 1984,
p.181-185; Van der Por/Donner/Prakke 1989, p. 333-339; Strijards 1982, p.
310-331; Van Wissen 1989, p. 114-117 en p. 43-44.

193 Delegatie is dus mogelijk, waarbij eebter de tekst van art. 15, eerste lid, de wet-
gever niet aan criteria bindt. WeI richtioggevend is bijvoorbeeld art. 5 EVRM.

194 Strijards 1982, p. 313.
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grepen in de bewegingsvrijheid en de duur daarvan.195

Het tweede lid kent aan degene aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrij-
heid is ontnomen, het recht toe aan de rechter zijn invrijheidstelling te verzoeken.
In plaats van het woord "bevel" had beter gebruik kunnen worden gemaakt van het
woord "beslissing".Zo zou directer tot uitdrukkiog zijn gekomen dat niet alleen de
plicht tot vrijheidsbeneming maar ook de door de rechter toegekende bevoegdheid
daartoe er onder begrepen kan wordenl96. Overigens is niet nader omschreven wie
die rechter isl97 en ook een absolute en relatieve competentietoedeling ontbreken.

Anderzijds bepaalt art. 113, derde lid, Gw dat een straf van vrijheidsontneming
nitsluitend door de rechterlijke macht kan worden opgelegd. Het systeem van de
Grondwet leidt er dus toe dat tuchtcollegesl98, die niet tot de rechterlijke macht
behoren, niet de straf van vrijheidsontneming kunnen opleggen. Omdat er dan
geen sprake is van een vrijheidsontneming, komt art. 15 Gw dus niet aan de orde.
Als de tuchtrechter weI tot de rechterlijke macht behoort en dus die straf weI mag
opleggen, is zo'n strafoplegging reeds op rechterlijk bevel geschiedt, zodat geen
beroep meer openstaat op grond van art. 15, tweede lid, Gw.

De vraag of vrijheidsontneming in een andere vorm, zoals voorlopige hechtenis,
mogelijk is in het wettelijk geregelde tuchtrecht wordt aan het eind van deze
paragraaf besproken.

Degene aan wie zijn vrijheid is ontnomen wordt door de rechter gehoord. De
wet in formele zin dient nog een termijn te bepalen. De laatste zin van het tweede
lid wordt door Kortmann zodanig aangevuld dat de rechter ook de onmiddellijke
vrijlating kan gelasten indien de voortzetting van de (aanvankelijk rechtmatige)
vrijheidsontneming onrechtmatig mocht worden. Bovendien stelt hij de vraag of
men daarvoor steeds opnieuw de rechter kan adieren.l99 Mijns inziens zal men
aileen ontvankelijk zijn indien er sprake is van nieuwe gegevens met betrekking
tot de vrijheidsontneming.

Het derde lid geeft een waarborg aan degene die met het oog op zijn berechting
zijn vrijheid is ontnomen. Die waarborg houdt in dat de berechting binnen een
redelijke termijn dient plaats te vinden. De termijn zal vermoedelijk lopen vanaf
het ogenblik van vrijheidsontneming tot uiterlijk aan het moment waarop de rech-
terlijke uitspraak in laatste instantie wordt gegeven2OO• Of de aldus bepaalde ter-
mijn redelijk is zal per conereet geval201 dienen te worden bezien. De criteria, die
bij de nitleg van dezelfde woorden in art. 6 EVRM een rol spelen, kunnen hierbij
wellicht behulpzaam zijn. Hierbij valt met name te denken aan de ingewikkeldheid
van de zaak, het gedrag van de verdachte en de wijze waarop de zaak door de be-

195 Strijards 1982, p. 313-315.
1% Vergelijk Strijards 1982, p. 321-322.
197 De wetgever kan op grond van art. 116 Gw de omvang van de rechterlijke

macht bepalen. Moet de rechter genoemd in art. 15 Gw weI daartoe behoren?
Zie ook Kortmann 1987, p. 109.

198 Zie de paragrafen 1.3 en 3.4.
199 Kortmann 1987, p. 108.
200 Strijards 1982, p. 324.
201 Fawcett 1987, p. 102-108 en p. 167-170.
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voegde autoriteiten is behandeld202• De rechter zal ook ambtshalve op naleving
dienen toe te zien203.

Het vierde lid is een bepaling die veelal in combinatie met andere grondrechtsar-
tikelen ingeroepen zal worden. Het opent een extra beperkingsmogelijkheid met
betrekking tot de uitoefening van grondrechten van hem aan wie rechtmatig zijn
vrijheid is ontnomen. Strijards wijst er op204dat er zes categorieen personen te
onderscheiden zijn op wie dit lid van toepassing is, te weten:
1. zij aan wie door enig (al dan niet strafvorderlijk) dwangmiddel de vrijheid is

benomen;
2. zij die krachtens onherroepelijke rechterlijke nitspraak een tot vrijheidsbeneming

strekkende straf ondergaan;
3. zij die wegens gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing hunner geestvermo-

gens, krankzinnigheid of enige andere psychische ziektetoestand gedwongen
verblijf houden in een inrichting;

4. zij aan wie krachtens civielrechtelijke uitspraak bij wege van ondertoezichtstelling
hun vrijheid is benomen;

5. zij aan wie wegens (vermoeden van) lichamelijke (voornamelijk besmettelijke
of besmettelijk geachte) ziekten hun vrijheid benomen is;

6. zij die krachtens rechtsvorderlijke executoriale titel in gijzeling worden gehouden.

De beperking in de uitoefening van grondrechten is aileen mogelijk voor zover
deze uitoefening zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt. Het woord "kan"
wijst er op dat de beperking in de uitoefening geen beperkingsplicht is, maar een
mogelijkheid. Er wordt echter niet bepaald aan wie die bevoegdheid toekomt. Ook
een tussenkomst van eeo wetgever is niet vereist2OS.

Het recht op vrijheid en de beperkingen gesteld aan de vrijheidsontneming zijn
overigens veel gedetailleerder en met meer waarborgen omvat geregeld in de arti-
kelen 5 EVRM en 9,10 en 11 IVBP.206

Vervolgens dienen we te onderzoeken of dit grondwetsartikel ook relevant is voor
het wettelijk geregelde tuchtrecht. Is er thans sprake van vrijheidsontneming door
dat tuchtrecht? Voor die vraag wordt beantwoord wi! ik eerst wijzen op de span-
ning die in art. 15 Gw is opgenomen. Enerzijds geven de eerste drie leden van art.
15 een aantal waarborgen ten aanzien van het ontnemen van de vrijheid. Aldus
zou men geneigd kunnen zijn het ontnemen van de vrijheid zo ruim mogelijk te
interpreteren. Anderzijds geeft het vierde lid een extra beperkingsmogelijkheid in

202 Volgens constantejurisprudentie van de HR bijvoorbeeld 11-2-1986, NJ 1986,
661. Zie ook paragraaf 3.7.3.10.

203 Strijards 1982, p. 323.
204 Afgezien van de uitzonderingstoestanden. Strijards 1982, p. 325-326.
205 Kortrnann 1987, p. 110 noot 443; Strijards 1982,p. 325.
206 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 242-274; Fawcett 1987, p. 68-126; Kleijn en

Kroes 1986, p. 162-176.
Art. 6 EVRM en art. 14 IVBP geven een ieder in bepaalde nader omschreven
gevallen recht op een "fair trial" ongeacht of er sprake is (geweest) van een
vrijheidsontneming. Hierop wordt uitgebreid ingegaan in hoofdstuk 3.
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'2fJ7 Zo ook ten aanzien van het lieht en verzwaard arrest het EHRM, Series A,
vol. 22, Engel, p. 25-26 uitgaande van het criterium: zit de betrokkene
achter slot en grendel.

de uitoefening van grondrechten. Teneinde met het oog hierop de in het eerste
hoofdstuk van de Grondwet opgenomen grondrechten zo goed mogelijk te bescher-
men, zou de term vrijheidsonlneming zo eng mogelijk moeten worden geinterpre-
teerd.

Het ontnemen van de fysieke vrijheid zou kunnen geschieden in de periode na
het plegen en ontdekken van het tuchtvergrijp tot aan de tuchtprocedure bijvoor-
beeld door middel van een "tuchtrechtelijke arrestatie, inverzekeringstelling of
voorlopige hechtenis". In bet wettelijk geregelde tucbtreeht bestaan er thans
tereeht geen mogelijkbedeo voor. Deze middelen met ondermeer als doe! ophelde-
ring van het gepleegde feit boren uiet in het tuehtreeht, maar aUeen in het
straf(proces)reeht.

In paragraaf 3.11.1.6 worden de tuehtsaneties besehreven. Daar wordt ook aandaeht
besteed aan de saneties strafdienst, lieht arrest, verzwaard arrest en het uitgaans-
verbod, die zijn opgenomen in het (toekomstige) militaire tuebtreeht.

De strafdienst is kortweg het doen van dienst buiten de voor de gestrafte gelden-
de diensturen (vergelijk art. 3, aanhef en sub 2, tart. 7 Wet op de Krijgstueht
en art. 41, aanbef en sub c, j' art. 47 voorstel van Wet militair tuchtreeht). Deze
vrijheidsbeperking is te Iicht om te worden bestempeld als vrijheidsonlneming.

Hetzelfde geldt voor de verpliehting om op de door de commanderende officier
te bepalen werkdagen (tot een maximum van acbt) tussen 22.00 uur en 7.00 uur in
de kazeme, bet kwartier, op de basis of aan boord te verblijven, tenzij de gestrafte
daarbuiten dienst beeft te verriebten (art. 3, aanbef en sub 3, WoK). Het licht
arrest duurt maximaal veertien dagen en wordt ondergaan door de officier te land
in zijn woonverblijf, tent of kwartier of, op bivak, op de door de eommanderende
officier ter plaatse aan te wijzen plaats. De onderoffieier en de mindere militair
ondergaan het te land in de kazerne, bet kwartier of zijn woonverblijf of, indien
hij gekantonneerd, gekampeerd of gebivakkeerd is, op de door de commanderende
officier ter plaatse aan te wijzen plaats. Indien officier, onderofficier en
mindere militair zich aan boord van een oorlogsvaartuig bevinden wordt de straf
ondergaan op het schip. De militair is dan niet uitgesloten van bet verrichten van
dienst. Het licht arrest kan ook gepaard gaan met strafdienst (art. 3, aanhef en
sub 5, j' art. 8 WoK).

De straf verzwaard arrest duurt maximaal veertien dagen en wordt op een
bepaalde, aan te wijzen, plaats ondergaan. Ook dan is de militair uiet uitgesloten
van bet verrichten van dienst (art. 3, aanhef en sub 6,j' art. 9 WoK). De duur der
arreststraffen is minimaal een dag (art. 13 WoK).

Het uitgaansverbod bestaat uit de verplicbting om op de door de commandant
aangewezen militaire plaats of gedeelten daarvan aanwezig te zijn en te blijven
(art. 41, aanbef en sub d, j' art. 48 voorstel van Wet militair tucbtrecbt). Bij aI
deze sancties is wei sprake van een beperking van de vrijheid van de gestrafte,
maar niet van een vrijheidsontneming.P?

Ook de tuchtsaneties opsluiting in een strafeel en de afzondering in een eel, niet
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zijnde een strafcel, die zijn opgenomen in de Beginselenwet gevangeniswezen zijn
geen vrijheidsontneming. In de zaak X vs Zwitserlancl, waar een gedetineerde de
disciplinaire straf van vijf dagen isolatie en intrekking van verlof werd opgelegd
oordeelde de Commissie, dat

'such measures are only modifications of the conditions of lawful detention'.208

Strijards vraagt zich af of er ook sprake is van vrijheidsontneming in geval van een
niet-rechterlijk bevel tot medebrenging van verdachten, getuigen en deskundigen209
Ook in enkele tochtwetten komt dit voor. Zie voor voorbeelden paragraaf 3.7.3.2
en 3.7.3.7. Een dergelijke regeling kan met het oog op art. 15, eerste lid, Gw het
best in een wet in formele zin worden opgenomen.

Overigens is er voor een aantal categorieen van hUD vrijheid ontnomen personen
tuchtrecht ingevoerd te weten gedetineerdeo (op grond van art. 44 e.v. Beginselen-
wet gevangeniswezen), gegijzelden (op grond van art. 20 Gijzelingsbesluitj' art. 20
van de Beginselenwet 1886) en aangehouden verdachten (gebaseerd op art. 5 van
de a1gemene maatregel van bestour als bedoeld in art. 5390, derde lid, WvSv).

Voor hen is art. 15, vierde lid, Gw betreffende de uitoefening van grondrechten
relevant. Uit de opneming van dit lid in de Grondwet blijkt dat grondrechten ook
voor gedetineerden waarborgen bevatten. Daarom mag niet te snel worden gecon-
c1udeerd dat de uitoefening van grondrechten zich niet met de vrijheidsontoeming
verdraagt.210

2.14 Artikel19 Grondwet: regeling rechtsposltle van ben die arbeid verricbten

Artikel19 Grondwet luidt voor zover hier relevant:

'2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en
omtrent hun bescherming daarbij, a1smede omtrent medezeggenschap.
3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend,
behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.,211

De aanzet tot opname van art. 19 en 20 Gw is gegeven door het SER·advies inzake
de Proeve van een nieuwe groodwet van 20 juni 1%9.

Art. 19, tweede lid, bevat een blanco opdracht aan de wetgever regels te stellen

208 X vs Zwitserland 7754/77, D & R 11, p. 216-217.
209 Strijards 1982, p. 315.
210 Zie over art. 15, vierde lid, Gw ook Th.W. van Veen, De grondrechten en de

detentie, in: Straffen in gerechtigheid, Opstellen over sancties en executie, uit-
gegeven ter nagedachtenis aan prof. mr. W.HA. Jonkers, Gouda Quint BV
1987, p. 195-204.

211 Frenkel 1982, p. 393·402; Heringa en Zwart 1987, p. 59-61; Kortmann 1987,
p. 117-120; Meuwissen 1984, p. 205-206; Van der Pot/Donner/Prakke 1989,
p. 353-355; Van Wissen 1989, p. 124-125.



"De wet regelt de rechtspositie van de ambtenaren. Zij stelt tevens regels
omtrent hun bescherming bij de arbeid en omtrent medezeggenschap."

omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten, hun bescherming daarbij en
medezeggenschap. Aanvankelijk doelde de bepaling opgesteld door de Staatscom-
missie op "hen, die arbeid verrichten". Het kabinet-Den Uyl veranderde dat in
"werknemers", maar op aandrang van de Tweede Kamer werd teruggekeerd naar
de eerdere formuIering, zodat nu ook de zelfstandigen en de beoefenaars van de
vrije beroepen onder de reikwijdte van de bepaling vallen.212

Het derde lid erkent het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid.
Het is opgenomen door aanvaarding van het amendement Rietkerk-Kappeyne van
de Coppello-Koning-Waalkens-Van Aardenne, dat met name zag op de vrijheid
van beroepskeuze. Het verband met de beroepsuitoefeoing is echter zeer nauw
zodat de consequenties voor de wetgeving moeili1k te overzien zijn. Beperkingen
kunnen bij of krachtens de wet worden gesteld.21

Artikel 19, tweede lid, is van belang voor het wettelijk geregelde tuchtrecht.
(Beroepen)tuchtrecht is immers bepalend voor "de rechtspositie van hen die
arbeid verrichten". Daaronder dienen ook vrije beroepsbeoefenaren te worden
begrepen en gedetineerden (vergelijk art. 49 e.v. Gevangeuismaatregel). Daarom
zaI dat tuchtrecht bij of krachtens de wet dienen te worden geregeld.

Op ambtenaren is art. 109 Gw van toepassing, dat luidt:

De refering ziet art. 109 als een lex specialis ten opzichte van art. 19, tweede lid,
Gw21 . Zowel Kortrnann215 als Van der Pot/Donne~16 zijn echter van meoing dat
art. 109 Gw, strikt genom en, een overbodife bepaling is. Het artikel verplicht de
wetgever niet tot afzonderlijke regeling.U

Ten aanzien van het ambtenarentuchtrecht is er thans meer krachtens dan bij wet

212 Van der Pot/Donner /Prakke 1989, p. 353-354.
213 Zie ook de notitie Grondrecht van vrijheid van arbeidskeuze Kamerstukken

II 1985-1986, 19376, Dr. 1-2. Kortmann 1987, p. 118-120. Het derde lid is op
17-2-1988 (de maximale terrnijn genoemd in add. art. X) in werking getreden.

214 Kamerstukken II 1975-1976, 13873, Dr. 3, p. 10; Nng, deel15, p. 261.
215 Kortmann 1987, p. 302.
216 Van der Pot/Donner /prakke 1989, p. 481.
217 Art 109 Gw biedt ook geen zelfstandige beperkingsbevoegdheid ten aanzien

van de grondrechten. Zo geeft het bijvoorbeeld de formele wetgever uiet de
bevoegdheid het beperken van een grondrecht te delegeren wanneer de
betreffende grondrechtbepaling delegatie verbiedt. Kamerstukken II 1987-
1988,19495, nr.5,p. 5.
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geregeld21S. Ik geef een aantal voorbeelden.U? Het tuchtrecht voor rijksambtena-
ren is gebaseerd op art. ill, eerste lid, aanhef en sub k, van de Ambtenarenwet
1929. Een nadere regeling is te vinden in de artikelen 80 tot en met 84 Algemeen
Rijksambtenaremeglement (ARAR). Voor de gemeentepolitie is het tuchtrecht
gebaseerd op art. 6, eerste lid, aanhef en sub b van de Politiewet en uitgewerkt in de
artikelen 104 tot en met 110 van het Ambtenaremeglement voor de gemeentepoli-
tie 1958. Voor de onbezoldigde ambtenaren van gemeentepolitie is dat art. 6, twee-
de lid, Politiewet, dat wordt uitgewerkt in art. 8 tot en met 11van de Rechtspositie-
regeling onbezoldigde ambtenaren van gemeentepolitie. Voor het tuchtrecht van
de rijkspolitie is art. 22, eerste lid, aanhef en sub b van de Politiewet de basis. De
uitwerking is opgenomen in de artikelen 103 tot en met 109 van het Ambtenarenre-
glement voor de rijkspolitie 1975. Voor de bijzondere ambtenaren van rijkspolitie
is op grond van art. 26, eerste lid, aanhef en sub b, Politiewet een tuchtrechtelijke
regeling opgenomen in art. 10 tot en met 13 van de Rechtspositieregeling
onbezoldigde ambtenaren Korps Rijkspolitie. Aileen het militaire tuchtrecht is
uitgebreid bij wet in formele zin geregeld, namelijk in de Wet op de KriJ§l'tucht,
die zal worden vervangen door het voorstel van Wet militair tuchtrecht.

Daarnaast zijn er ook personen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in
dienst van het Rijk genomen. Hun (tuchtrechtelijke) rechtspositie dient op basis
van art. 19, tweede lid, Gw bij of krachtens de wet te worden geregeld. Dit is
geschied in art. 53 tot en met 55 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, dat
gebaseerd is op art. 134 Ambtenarenwet 1929.

Delegatie wordt door beide grondwetsbepalingen toegestaan. Thans bestaat de
formeelwettelijke basis louter uit een opdracht bij (of krachtens) algemene maat-
regel van bestuur een regeling ter zake van de disciplinaire straflen of ten aanzien
van de tucht te treffen. Teneinde daadwerkelijk een waarborg te verlenen dienen
de hoofdlijnen van bovengenoemde regelingen neergelegd te worden in een wet in
formele zin.

Ook aan het in art. 19, derde lid, Gw opgenomen vrijheidsrecht kan een argument
worden ontleend voor een uitgebreidere regeling bij wet in formele zin. Het recht
op vrije keuze van arbeid dient uiet beperkt te worden tot de keuze arbeid te gaan
verrichten. Het dient ook te omvatten de mogelijkheid arbeid, die men verricht te
blijven verrichten. Anders zou het recht op vrije keuze van arbeid eenvoudig kun-
nen worden gefrusteerd: nadat men eenmaal een bepaald beroep heeft gekozen,
kan men door wettelijke maatregelen zo ingeperkt worden in zijn mogelijkheden,

218 Overigens bepaalt add. art. XXIV dat algemeen verbindende voorschriften
betreffende de rechtspositie van ambtenaren, welke niet op een wet berusten,
tot de inwerkingtreding van een wet welke die rechtspositie regelt, kunnen
worden gewijzigd op gelijke wijze als waarop zij tot stand zijn gekomen.
De regering overweegt niet de hoofdlijnen van het materiele ambtenarenrecht
meer in het algemeen in de formele wet te regelen. De terminologie van art.
l09laat dit volgens de regering toe. Kamerstnkken II1987-1988, 19495, nr. 5,
p.4.

219 Zie verder het overzicht in paragraaf 1.4, sub III.
220 Zie Kamerstukken 11988-1989, 16813, nr. 177b; Stb. 1990,367.



"een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet
slechts de afwezigheid van ziekte of zwakheid."223

dat men niet goed meer kan functioneren en men zo financieel gedwongen wordt
andere arbeid te kiezen.

Ook tuchtrecht kan een belemmering zijn op de vrije keuze van arbeid. Met
name is de verwijdering uit de beroepsgroep de zwaarst mogelijke sanctie. Deze
sanctie is w ingrijpend dat hij bij wet in formele zin geregeld moet worden,
waarbij tevens goede waarborgen ten aanzien van de tuchtprocedure getroffen
dienen te worden221

2.1S Artikel 22 Grondwet: volksgezondheid

Artikel 22, eerste en derde lid, Grondwet luidt:

"1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en
voor vrijetijdsbesteding. ,,222

Het eerste lid van art. 22 Gw geeft de overheid de opdracht maatregelen te treffen
ter bevordering van de volksgezondheid. Het kabinet-Den Uyl kon weI instemmen
met de omschrijving van het begrip volksgezondheid als:

De Sraatscommlssie-Cals/Donner had gekozen voor het woord "bescherming". Het
kabinet-Den Uyl heeft dat woord vervangen door "bevordering" omdat men bij
bescherming denkt aan "bescherming tegen dreigende gevaren" en aan "handhaving
van een reeds beslaande naluurlijke of verworven toestand".

" "Bevordering" duidt daarnaast ook op voorzieningen ler verhoging van het
niveau van de volksgewndheid, ook zonder dat concrete bedreigingen van buiten-
af daartoe aanleiding zijn.,,224

Het bevorderen van de toestand van volledig lichamelijk, geeslelijk en sodaal
welzijn is echter geen eenvoudige taak. De regering geeft als voorbeelden van

221 Zo ook de notitie Grondrecht van vrijheid van arbeidskeuze Kamerstukken
II 1985-1986, 19376, nr. 2, p. 5-7 en p.10: ontzettingvan een persoon uit zijn
beroep is een ingrijpende beperking. Zie verder paragraaf 3.11.1.6 over de
verschillende luchtsancties en paragraaf 2.3 over de vrijheid van vestiging
in een andere EG-lidstaat.

222 Cartigny/Van der Linden 1982, p. 415-438; Heringa en Zwarl 1987, p. 62-63;
Kortmann 1987, p. 123-124; Meuwissen 1984, p. 208-210; Van der Pot/Don-
ner/Prakke 1989, p. 358-361.

223 Kamerstukken II 1976-1977, 13873, nr. 7, p. 22; Nng, deel 15, p. 335.
224 Kamerstukken n 1975-1976, 13873, nr. 3, p. 14; Nng, deel15, p. 265 en

Kamerstukken II 1976-1977, 13873, nr. 7, p. 23; Nng, deel15, p. 336.

U2



123

mogelijke maatregelen de prenatale zorg, de zuigelingenzorg, de schoolgeneeskun-
dige diensten en het bevorderen van onderzoek op medisch terrein. Het artikellaat
de overheid ruimte prioriteiten te stellen gezien het totaal aan beschikbare midde-
len en mogelijkheden.225

Het derde lid bepaalt dat de overheid voorwaarden schept voor maatschappelijke
en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding. Onder maatschappelijke ont-
plooiing dient te worden verstaan226:

"de zorg om de relaties van mens tot mens, in gezin, werk en samenleving, zo
goed mogelijk te laten functioneren, de zorg derhalve voor het maatschappelijk
welzijn van de mens. Te denken valt hierbij aan het buurt- en wijkwerk, de
bejaardenzorg, de gezinszorg, de zorg ten aanzien van buitenlandse werknemers."

Vervolgens wordt toegegeven227dat de grens tussen culturele ontplooiing en vrije-
tijdsbesteding vaag is. Culturele ontplooiing is dan

"de persoonlijke ontplooiing van de mens, die gerealiseerd kan worden door het
ontwikkelen en in stand houden van culturele waarden en door de mogelijkheden
te bevorderen dat hij kennis kan Demeo van en participeren in eultuuruitingen.
Onder vrijetijdsbesteding verstaan wij de wijzen waarop de mens zijn vrije tijd,
dat wiI zeggen de tijd die men niet besteedt aan zijn normale dagelijkse ver-
pliehtingen, doorbrengt. De overheid heeft hier taken ter bevordering van de
recreatieve voorzieningen (voorzieningen voor sport en spel en voor openlueht-
recreatie, natuurbehoud enz.).,,228

Met name het eerste lid is voor het tuchtreebt van belang. De maatregelen, die de
overbeid neemt ter bevordering van de volksgezondbeid, kunnen ook bestaan uit
bet wettelijk regelen van tuehtrecht voor werkers in de gezondheidszorg. Thans kan
men denken aan de Medisebe Tuchtwet, de Wet op de paramedische beroepen en
aan het voorstel van Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Een
goed werkend tuebtrecbt boudt immers toezicht op de kwaliteit van de (medische)
beroepsuitoefening. Er kan echter niet worden volstaan met het maken van een
goede tuchtwet. Er zuIIen ook voldoende financiele middelen ter besehikking die-
nen te worden gesteld. Uit de rijksbegroting van 1987 kan worden opgemaakt dat
voor de medisebe tuchteolleges fl. 1.265.000is uitgetrokken. De raming voor 1986
bedroeg fl. 878.000. De rekening over 1985 bedroeg fl. 817.000229.

10 vele takken van sport is er sprake van privaatreebtelijk tuehtrecht. Dient de
overbeid op grond van art. 22, derde lid, Gw een basistuebtwet voor dat privaat-
rechtelijke tuchtrecht te maken? Een goed werkend tuchtreebt zou kunnen worden
opgevat aIs een voorwaarde voor vrijetijdsbesteding. Men kan hierbij denken aan

225 Kamerstukken II 1976-1977, 13873, Dr. 7, p. 23; Nng, deel15, p. 336.
226 Kamerstukken II 1975-1976, 13873,nr. 3, p. 14; Nng, deel15, p. 265.
227 Kamerstukken II 1975-1976, 13873, Dr. 3, p. 15; Nng, deel15, p. 266.
228 Kamerstukken II 1976-1977, 13873, Dr. 7, p. 24-25; Nng, deel15, p. 337-338.
229 Kamerstukken II 1986-1987, 19700,XVl, Dr. 3, p. 16.



230 Crijns 1982, p. 439-505; Heringa en Zwart 1987, p. 63-66; Kortmann 1987, p.
124-146; Meuwissen 1984, p. 210-214; Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p.
362-371; Van Wissen 1989, p. 126-134.

de discussie die gevoerd wordt in de KNVB ten aanzien van het 'voetbalgeweld"
en ten aanzien van het molesteren van scheidsrechters.

2.16 Artikel 23 Grondwet: onderwijs

Artikel 23 Grondwet luidt:

"1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en,
voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek
naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en
ander bij de wet te regelen.
3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of
levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vor-
mend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de
wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits
tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven.
5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas
te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtne-
ming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig gere-
geld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzon-
der onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd.
Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betref-
fende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geeerbiedigd.
7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te
stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar
onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast,
waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend
hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
8. De regering do~aarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de
Staten-Generaal."

Art. 208 van de Grondwet 1972 was het resultaat van een in anderhalve eeuw tot
stand gekomen compromis. Bij de grondwetsherziening van 1983 is getracht het
artikel te herformuleren, maar de regeringsvoorsteUen zijn verworpen. De tekst van
art. 208 oud Gw is daarop met enkele terminologische aanpassingen, die voortvloei-
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den uit de grondwetsherziening23l, overgenomen in art. 23 Gw. Ik zaI eerst kort het
huidige artikel bespreken. Daarna zaI ik nog ingaan op de verworpen voorstellen.

Reeds in 1815 is al in de Grondwet opgenomen, dat het openbaar onderwijs een
voorwerp van de aanhoudende zorg der overheid is (art. 226 oud, thans art. 23,
eerste lid, Gw. Het woord openbaar is bij de grondwetsherziening van 1917 verval-
len). Ook bevat art. 226 oud dan reeds een bepaling betreffende het jaarlijkse
onderwijsverslag (thans art. 23, achtste lid)232.

In 1848 wordt daar de vrijheid onderwijs te geven, behoudens het toezicht van de
overheid, aan toegevoegd (art. 194 oud, thans art. 23, tweede lid). Het onderzoek
naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers is voor 1972 beperkt tot het
middelbaar en lager onderwijs. In 1972 wordt dat uitgebreid tot aIle bij de wet aan te
wijzen vormen van onderwijs.233 Tevens wordt in 1848 de zinsnede opgenomen dat
het openbaar onderwijs wordt geregeld, met eerbiediging van ieders godsdienstige
begrippen (thans art. 23, derde lid). Omdat de Tweede Karner vreest dat bet open-
baar lager onderwijs zaI kunnen worden verdrongen door het bijzonder onderwijs,
wordt er aan toegevoegd dat overal in het rijk van overheidswege voldoend openbaar
lager onderwijs wordt gegeven (thans art. 23, vierde lid).234 Nu is het in principe op
twee manieren mogelijk aan bovenstaande bepalingen te voldoen. Men kan uitgaan
van een neutrale school, waarop tevens voor de leerlingen, die daaraan willen decl-
nemen, godsdienstlessen worden gegeven. Men kan ook uitgaan van afzonderlijke
scholen voor de verschillende gezindten. Bij wet van 1857 wordt uitgegaan van
(financiele steun aan) het eerste stelse!. Het bijzonder onderwijs wordt na een
jarenlange strijd pas vanaf 1889 gedeeltelijk door het rijk gesubsidieerd.P'' In 1917
wordt de volledige financiele gelijkstelling ten aanzien van het lager onderwijs in
de Grondwet opgenomen (art. 192 oud, thans art. 23, vijfde, zesde en met name
zevende lid). Tevens wordt dan de tekst van het huidige vierde lid verduidelijkt.236

Het kabinet-Den Uyl heeft voorgesteld om de tekst van art. 208 oud te verdelen
over twee artikelen, te weten art. 1.22237:

"Het scheppen van voorwaarden voor de instandhouding en ontwikkeling van
voorzieningen waardoor ieder een op de persoonlijke en maatschappelijke be-
hoeften en mogelijkheden afgestemde vorming en opleiding kan verwerven, is
voorwerp van zorg der overheid.'

231 De volgende verschillen zijn aan te wijzen: in het eerste lid thans "regering"
i.p.v. Regering, in het derde lid "godsdienst oflevensovertuiging" i.p.v. gods-
dienstige begrippen, in het vierde lid "overheidswege" i.p.v. Overheidswege
en in bet achtste lid "De regering doet verslag" i.p.v. De Koning doet
verslag geven.

232 Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 363.
233 Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 363-364.
234 Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 364.
235 Van der Pot/Donner /Prakke 1989, p. 364-365.
236 Van der Pot/Donner /prakke 1989, p. 366-367.
237 Kamerstukken II 1975-1976, 13873, Dr. 1-2, p. 2.
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"1.Het geven van onderwijs is vrij behoudens het bij de wet te regelen toezicbt
van de overheid. De wet lean regels stellen ter bescherming van de gezondheid
en, voor wat bij de wet aangewezen soorten van onderwijs betreft, ten aanzien
van de bekwaamheid en zedelijkheid van hen die onderwijs geven.
2. De wet regelt het openbaar onderwijs met eerbiediging van ieders godsdienst
en levensovertuiging. Zij verzekert dat overal voldoende gelegenheid wordt
gegeven tot het ontvangen van openbaar basisonderwijs en .dat voldoende is
voorzien in de behoefte aan bij de wet aangewezen andere soorten van openbaar
onderwijs.
3. Voor zover deze aan bij of krachtens de wet te stellen voorwaarden voldoen,
worden het bijzonder basisonderwijs en de bij de wet aangewezen andere soorten
van bijwnder onderwijs naar dezelfde maatstaven als het overeenkomstige
openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd.
4. De in het voorgaande lid bedoelde voorwaarden eerbiedigen de vrijheid van
richting, waaronder met name zijn begrepen de keuze van de leermiddelen en de
aanstelling van hen die onderwijs geven. Zij worden met inachtneming van de
vrijheid van richting zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van bet bijzondcr
onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd als die van het openbaar onderwijs."

en artikel1.23238:

De discussie spitste zich vooroamelijk toe op de volgende drie punten. Ten eerste
verviel het onderscheid tussen deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden.
Ten tweede werd delegatie van regelgeving ten aanzien van bekostigingsvoorwaar-
den mogelijk gemaakt. Ten derde was de precieze omvang van de vrijheid van
richting onduidelijk. Dit voorstel is verworpen.

Er is een voorstel van wet bij de Tweede Kamer ingediend om alsnog een rege-
ling te treffen. De behandeling is echter vastgelopen op de kritiek vanuit de Twee-
de Kamer239 Zoals afgesproken in bet regeerakkoord is dit voorstel van wet ten-
slotte ingetrokken.240

De overheid beeft in de loop der jaren vele wettelijke regelingen ten aanzien van
het onderwijs tot stand gebracht. Daarin treffen we ook tucbtrecht aan. We dienen
onderscheid te maken tussen het tuchtrecht dat van toepassing is enerzijds op
leerlingen/studenten en anderzijds op personeel/docenten.

Binnen het personeels- c.q. docententuchtrecht bestaan verschillende regelingen
voor personen werkzaam in het openbaar onderwijs en in het bijzonder onderwijs.
Dat "personeels"tucbtrecht bij openbaar en bijzonder onderwijs is gebaseerd op het
vierde en vijfde lid van art. 23 Gw. Anderzijds kan de vrijheid van richting in bet
geding zijn. In de wettelijke regelingen is de invoering van tuchtrecht door bet
bijzonder onderwijs meestal aangemerkt als een bekostigingsvoorwaarde, waarbij

238 Kamerstukken II 1975-1976, 13874, nr. 1-2, p. 2.
239 Kamerstukken 111984-1985, 19032. F.C.L.M. Crijns, Het wetsontwerp tot wij-

ziging van arlikel 23 van de Grondwet, NJB 1985,p. 1201-1208en dezelfde
in Regeerakkoord en vrijheid van onderwijs, NJB 1986, p. 1052.

240 Kamerstukken 111989-1990, 19032, nr. 19.
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de bijzondere scholen grote vrijheid ten aanzien van de regeling van het tuchtrecht
ten aanzien van hun personeel wordt gegeven.

Wat betreft het openbaar onderwijs bepalen de verschillende wettelijke regeling
dat bij a1gemene maatregel van bestuur voor het personeel voorschriften worden
vastgesteld omtrent disciplinaire maatregelen. Dit is thans het in 1985 tot stand
gekomen Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (RPBO)241, dat de rechtspositio-
nele regelingen voor het onderwijspersoneel, met uitzondering van het personeel
werkzaam in het wetenschappelijk onderwijs242 omvat. De disciplinaire straffen of
maatregelen, die kunnen worden opgelegd door het bevoegd gezag aan een "belang-
hebbende" werkzaam bij het openbaar onderwijs, zijn opgenomen in Hoofdstuk
II-C. Wat precies onder "belanghebbende" dient te worden verstaan is te vinden in
art. II-AI j' I-AI, sub e.243

De wettelijke regeling ten aanzien van het bekostigde bijzonder onderwijs is
anders van opzet. Ais overige voorwaarde voor bekostiging van het bijzonder
onderwijs uit de openbare kassen wordt geeist, dat in de akte van benoeming van
het personeel werkzaam in het bijzonder onderwijs bepalingen inzake gronden voor
disciplinaire maatregelen worden opgenomen. Het bevoegd gezag kan een discipli-
naire maatregel opleggen, waartegen beroep kan worden ingesteld bij de commissie
van beroep waarbij het bevoegd gezag is aangesloten. Onder de kop "Overige voor-
waarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs" is in Hoofdstuk ill-A van

241 Besluit van 28-2-1985, Stb. 110, houdende vaststelling en invoering van een
rechtspositieregeling voor het personeel in het basis-, speciaal, voortgezet
speciaal en voortgezet onderwijs, bij het leerlingwezen, het vormingswerk
voor jeugdigen, het vormingswerk voor jonge volwassenen, bij de proefprojec-
ten uieuw en deeltijd vervolg/beroepsonderwijs en voor het personeel werk-
zaam bij instellingen bedoeld in artikel B3 van de pensioenwet. Sedertdien
is het gewijzigd.

242 Stb. 1985, 110, Nota van toelichting p. 319.
De Wet op het wetenschappelijk onderwijs bevat vele aanknopingspunten voor
te maken rechtspositieregelingen: art. 108, aanhef en sub g, (voor het perso-
neel van de uuiversiteiten dat am btenaar is in de zin van de Ambtenarenwet
1929); art. 109 (arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht); art. 130 (aparte
regeling voor de GU door de gemeenteraad van Amsterdam); art. 132-133
(voor het personeel van bijzondere universiteiten); art. 159 (voor het perso-
neel van academische ziekenhuizen); art. 168 (voor het personeel van het
gemeentelijk academisch ziekenhuis) en art. 170-171 (voor het personeel
van een bijzonder academisch ziekenhuis). Daarnaast biedt art. 36, aanhef
en sub i,van de Wet op de Open Universiteit de basis voor regeling van
disciplinaire straffen te nemen ten aanzien van het personeel in dienst van
deOU.

243 Respectievelijke wettelijke basis van deze bepalingen in het RPBO is te
vinden in art. 32 Wet op het basisonderwijs; art. 42 ISOVSO; art. 43, derde
lid, Wet op het voortgezet onderwijs; art. 76 en 77 Wet op het hoger beroeps-
onderwijs; art. 58, derde lid, Wet op de onderwijsverzorging.
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245

Deze wettelijke verplichtingen zijn bijvoorbeeld opgenomen in art. 39, vierde
lid, en art. 40-42 Wet op het basisonderwijs; art. 48, vierde lid, en art. 49-51
ISOVSO; art. 51, derde lid, en art. 52-53 Wet op het voortgezet onderwijs; art.
3-4 Rechtspositieregeling personeel Stichting voor Huishoudelijke Voorlich-
ting ten Plattelande 1985; art. 37, derde lid, en art. 38-39 Besluit vormingswerk
voor jeugdigen; art. 92, derde lid, en art. 93-95 Wet op het hoger beroeps-
onderwijs. Hoewel het geen bekostigingsvoorwaarde wordt genoemd, is de
systematiek in art. 23, vijfde lid, en art. 24-25 Wet op het leerlingwezen en in
art. 60, vierde lid, en art. 62-64 Wet op de onderwijsverzorging (arbeidsover-
eenkomst genoemd) hetzelfde. Zie verder M.L. Smoor, Commissies van
beroep in het bijzonder onderwijs, in: Overheidsrechter gepasseerd, Conflict-
beslechting buiten de overheidsrechter om, Gouda Quint BV Arnhem 1988,
p.245-261.
Een iets andere formulering is opgenomen in art. 30, derde lid, ISOVSO en
in art. 39a, vierde lid, Wet op het voortgezet onderwijs.
Art. 11, aanhef en sub c, Leerplichtwet 1%9 bevat een vrijstelling van de
verplichting om te zorgen dat de minderjarige de school bezoekt en van de
verplichting onderwijs te volgen zolang de minderjarige bij wijze van tucht-
maatregel tijdelijk de toegang tot de school onderscheidenlijk het onderwijs-
instituut is ontzegd.

het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (RPBO) een nadere regeling van de
commissies van beroep opgenomen.244

Ook ten aanzien van de handhaving van gedragsregels voor leerlingen/studenten
kan de vrijheid van richting in het geding zijn. De wettelijke bepallngen laten de
scholen daarom nog meer vrijheid dan ten aanzien van het tuchtrecht voor docen-
ten. De volgende bepalingen gelden voor het openbaar onderwijs en zijn tevens
voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs. Art. 22, derde lid,
Wet op het basisonderwijs bepaalt:

"Een bevoegd gezag kan een student de verdere toegang tot de school ontzeggen
indien deze in de school in strijd handelt met de grondslag en doelstellingen van
de school. Indien een bevoegd gezag een student de toegang weigert, doet het
daarvan schriftelijk met opgaaf van redenen mededeling aan de betrokken student,
a1smede aan het bevoegd gezag van de betrokken opleidingsinstelling, dan wei
aan de betrokken staatsexamencommissie en zendt afschrift aan de inspectie."245

Art. 24, eerste lid, bepaalt dat de beslissing over verwijdering van leerlingen berust
bij het bevoegd gezag, dat over de verwijdering de betrokken groepsleraar en de
ouders van de leer ling hoort.

Art. 45 Wet op het hoger beroepsonderwijs verplicht het bevoegd gezag in een
reglement, studentenstatuut genaamd, de rechten en verplichtingen van studenten
en extranei vast te leggen. Daarin kunnen voorschriften worden opgenomen, strek-
kende tot de handhaving van de goede gang van zaken binnen de instelling. De
maatregelen die op overtreding van de voorschriften door het bevoegd gezag jegens
de genoemde studenten en extranei kunnen worden gesteld, zijn waarschuwing,

244
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berisping of ontzegging van de toegang tot de gebouwen en de terreinen van de
instelling voor de tijd van ten boogste een jaar. Tegen een beslissing van bet
bevoegd gezag ter zake van een van die maatregelen is beroep mogelijk op een
commissie van beroep.246

Art. 52 van de Wet op bet wetenscbappelijk onderwijs luidt:

"Het college van bestuur kan voorschriften geven en maatregelen nemen met
betrekking tot de goede gang van zaken in de universitaire gebouwen en op de
universitaire terreinen. Die maatregelen kunnen inbouden, dat aan degene die de
bedoelde voorschriften heeft overtreden, de toegang tot die gebouwen en terrei-
nen geheel of gedeeltelijk voor de tijd van ten boogste een jaar wordt ontzegd."

Door middel van het Reehtspositiebesluit onderwijspersoneel zijn een aantal
rechtspositiebepalingen ten aanzien van het personeel werkzaam in scholen ge-
stroomlijnd. Waarom kan ten aanzien van bet leerlingentucbtreeht niet iets
soortgelijks gebeuren? Bovenstaand art. 521aat vele onzekerheden open ten aanzien
van de verwijderingsprocedure. De Wet op bet wetensehappelijk onderwijs bevat
wei een beroepsrecbt, namelijk op het college van beroep voor bet wetenscbappe-
lijk onderwijs (art. 123 j" 136-144) mits geen beroep kracbtens de Ambtenarenwet
1929 openstaat of beef! opengestaan. Helaas is zo'n beroepsreeht nog niet op aile
scholen ,pebruikelijk, terwijl er weI degelijk grote belangen op bet spel kunnen
staan.24 Een andere beroepsregeling is te vinden in art. 45 tot en met 50 Wet op
het boger beroepsonderwijs.

Het Besluit van 9 mei 1986, boudende Rechts~sitieregeling voor deelnemers aan
opleidingen in bet kader van bet leerlingwezen bevat eehter nog een bijzondere
figuur, te weten de ambtenaar of werkuemer in de zin van het Arbeidsovereenkom-
stenbesluit, die een opleiding voIgt. De aanstelling geschiedt respectievelijk de
arbeidsovereenkomst is gesloten voor de duur van de opleiding. In beginsel is op
hen bet ARAR of het Arbeidsovereenkomstenbesluit van toepassing (en dus het
daarin opgenomen tuchtrecht).

Ook dient de vraag te worden beantwoord of ook de toepassing van de regelingen
betreffende examens in wezen de toepassing van tuchtreeht ten aanzien van leer-
lingen/studenten kan zijn. Drop beantwoordt deze vraag (impliciet) bevestigend249

Als een leerling tijdens een examen/tentamen spiekt, kan men dit zien als bet
overtreden van een gedragsregel. AIs de docent door middel van een sanctie
reageert, kan men dit zien als een tuehtsanetie. Dan is bet joist dat er beroep
mogelijk is tegen zo'n beslissing, de vraag is aileen op welke instantie? Deze
gevallen zijn natuurlijk moeilijk te seheiden van andere geschillen omtrent de

246 Zie verder art. 46-50 Wet op bet boger beroepsonderwijs. Op grond van art.
E.36. Invoeringswet W.H.B.O. wordt uiterlijk op 1-1-1990 bet studentensta-
tuut vastgesteld. Zie ook art. E.5. van het Uitvoeringsbesluit W.H.B.O.

247 Vergelijk ook NRC Handelsblad, maandag 19-1-1987, p. 6: Organisatie van
ouders stelt zwartboek samen over spijpelen uit nood.

248 Stb. 1986, 291.
249 H. Drop, A1gemene inleiding onderwijsreeht, Tjeenk Willink Zwolle 1985, p.

323-325.
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250 Zie ook G.P. Hoefnagels en A.C. Otten, Beslecbting van examengescbillen,
in: Overbeidsrecbter gepasseerd, Gouda Quint BV Arnbem 1988, p. 211-220;
W.C.M. Mommers en MJ.M. van Zandvoort, Het toetsen van toetsen. De
recbtspositie van de leerling in het voortgezet onderwijs, School & Wet 1988,
p. 148-151; P.JJ. Zoontjens, Rechtsbescherming bij beoordelingsbeslissingen
door de onathankelijke rechter, School & Wet 1989, p. 114-119.

examens bijvoorbeeld "gewoon" een geschil omtrent de hoogte van een cijfer, de
representativiteit van een examen of een te groot aantal vragen, zodat ze door geen
enkele student binnen de beschikbare tijd zijn beantwoord. Om competentiege-
schillen te voorkomen kan het best voor elke (bijzondere en openbare) school of
een aantal scholen een beroepsinstantie worden ingesteld, die zowel over tuchtbe-
slissingen ten aanzien van ieerlingenfstudenten als over examens kan oordelen.250

2.17 Conelusie

In dit hoofdstuk zijn een aanta! eisen geformuleerd, die aan door de overheid
geregeld tuchtrecbt worden gesteld door de grondrechten opgenomen in het eerste
hoofdstuk van de Grondwet en door hun equiva!enten in het Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en in het Internatio-
naal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Het opleggen van een disciplinaire sanetie naar aanleiding van een hantering van
een grondrecht, zoals het recht tot betoging of de vrijheid van meningsuiting, kan
immers geduid worden als het beperken van het grondrecht. Daarom zal het opleg-
gen van een disciplinaire sanctie moeten voldoen aan de beperkingssystematiek
zoals die in de Grondwet en de genoemde verdragen wordt gehanteerd.

De Nederlandse wettelijke tuchtregelingen zijn getoetst aan de geformuleerde
eisen. Bij deze toetsing van de tuchtregelingen is gebleken dat niet overa! aan de
beperkingssystematiek wordt voldaan.

Het wettelijk geregelde tuchtrecht wordt soms niet gebruikt om een grondrecht te
beperken maar juist om grondrechten van derden te beschermen. V oorbeelden
daarvan zijn te vinden in paragraaf 2.5 en in 2.10.
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3. Aan welke eisen moet de wettelijke regeling
van de tuchtprocedure ingevolge
grondrechten voldoen?

3.1 Inleiding

3.1.1 Algemene inleiding

In dit hoofdstuk wordt onderzoeht aan welke eisen de wettelijke regeling van de
tuchtprocedure ingevolge grondrechten moet voldoen. Enkele grondrechten, ncer-
gelegd in de Grondwet, te weten art. 17, 18, 112, 113, eerste tot en met derde lid,
en 121 Grondwet, en in verdragen, te weten art. 6 van het Europees Verdrag tot
beseherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM),
art. 13 EVRM en art. 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten (IVBP), bevatten specifieke eisen met betrekking tot reehtspraak.
Daarnaast zijn ook de algemene beginselen van behoorlijke rechtspraak van belang.

In paragraaf 3.1 wordt nagegaan of bovengenoemde artikelen en beginselen op
tuchtprocedures van toe passing zijn. Daarna wordt in de paragrafen 3.2 tot en met
3.13 aan de hand van de loop van hel tuchtproces onderzocht of de Nederlandse
wettelijke regeling van de tuchtprocedures aan de grondrechtelijke eisen voldoet.
In paragraaf 3.14 zullen eokele conclusies worden getrokken.

3.1.2 Artikel 17 Grondwet

"Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem
toekent."!

Artikel17 is een bijna woordelijke weergave van art. 170, eerste lid, Gw 1972:
alIeen het woord "afgetrokken" is vervangen door het woord "afgehouden=. We
stuiten hier op het probleem wat nu precies mel het woord "rechter" wordt bedoeld.
Hoofdstuk 6 van de Grondwet betreft de reehtspraak. Art. 116, eerste lid, geeft de
wetgever echter alIe ruimte om de omvang van de rechterlijke macht te bepalen-' en

1 Brenninkmeijer 1982(2), p. 346-366; Brenninkmeijer 1987, p. 71-72; Heringa
en Zwart 1987,p. 56; Kortmann 1987, p. 111-112;Meuwissen 1984,p. 186-187;
Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 339.

2 En de komma aehter het woord "rechter" is verwijderd.
3 Van der Pot/Donner /Prakke 1989, p. 467.
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ook gedurende de parlementaire behandeling zijn de begrippen "rechterlijke macht"
en "rechter" niet omlijnd. Daarom doet Kortmann zelf een poging de waarborgfunc-
tie van art. 17 enigszins te ondersteunenf door het begrip rechter te definieren aIs
een van de administratie onalbankelijk orgaan, waaraan de wet het beslissen van
geschillen heeft opgedragen en ten aanzien waarvan het irrelevant is of de wetge-
ver dit orgaan expliciet aJs rechter heeft gekwalificeerd.

Ook A.F.M. Brenninkmeijer denkt bij het begrip rechter aan een van de admini-
stratie onalbankelijk orgaan.l Hij wijst er in navolging van Meuwissen op, dat art.
17 in feite overbodig is aJs het zo gelezen wordt dat het de overheid verbiedt zonder
bevoegdheid daartoe iemand af te houden van de rechter die de wet in formele
zin hem toekent6 Dit verbod vloeit immers reeds voort uit de rechtsstaatsgedachte.
Daarom meent hij art. 17 zo te moeten uitleggen, dat het in de richting gaat van
vastleggen van de toegankelijkheid van de rechter bij aIgemene regeling.f Uit de
woorden "tegen zijn wil" kan worden afgeleid dat men vrijwillig afstand kan doen
van zijn recht. Er zijn echter geen voorschriften in het artikel opgenomen voor de
wijze waarop men zijn wi! dienaangaande moet uiten.8

De overeenkomstige internationale bepalingen zijn de artikelen 6 en 13 EVRM
en art. 14 IVBP, die respectievelijk in de paragrafen 3.1.7, 3.1.8 en 3.1.9 aan de
orde zuIlen komen.

BepaIend voor de toepasselijkheid van art. 17 Gw is dus het begrip rechter.
Onder de defmitie "een van de administratie onalbankelijk orgaan, waaraan de wet
het beslissen van geschillen heeft opgedragen" zouden ook tuchtrechters kunnen
worden begrepen. De tuchtcolleges worden in paragraaf 3.4 besproken.

3.1.3 Artike/ 18 Grondwet

"1. leder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
2. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draag-
krachtigen.Y

Het eerste lid is geformuleerd aIs een klassiek grondrecht, waarbij een bevoegd-
heid wordt toegekend aan een ieder. Deze bevoegdheid omvat de bijstand in rechte
en in administratief beroep.

4 Kortmann 1987, p. 112.
5 Brenninkmeijer 1982(2), p. 351.
6 Terecht wijst Brenninkmeijer 1982(2), p. 350 er op dat het woord "wet" (in

formele zin) hier dus beperkend zou werken. Ook is niet bepaald hoe een
rechter door de wet wordt toegekend. A.w., p. 352.

7 Brenninkmeijer 1982(2), p. 353-355.
8 Brenninkmeijer 1982(2), p. 359-360.
9 RA. Fibbe, Enige opmerkingen over het (sociaaI) grondrecht op rechtsbij-

stand, Nffi 1984, p. 1219-1225; C.F.J. de Jongh, Het recht op rechtsbijstand,
in: Jeukensbundel, p. 367-392; Heringa en Zwart 1987, p. 58-59; Kortmann
1987, p. 116-117; Meuwissen 1984, p. 205; Van der Pot/Donner/Prakke 1989,
p. 351-352; Van Wissen 1989, p. 122-123.
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"Met deze woorden wordt beoogd het recht zich te doen uitstrekken niet alleen
over civiele procedures voor de gewone rechter, maar over elke procedure die
strekt tot beslechting van rechtsgeschillen, over de straf- en tuchtrechtspraak
en over procedures van administratieve rechtspraak en van administratief beroep.
(..) De thans voorgestelde bepating sluit niet uit dat ook in gevallen buiten
rechte een recht op juridische bijstand wordt erkend. De Grondwet evenwel
spreekt zich over een recht op bijstand in die gevallen niet uit. Zij laat de
ontwikkeling te dezer zake open.',l0

De memorie van toelichting constateert daarop dat:

"De voorgestelde bepaling van het eerste lid (..) geen beperking [bevat]".'!

Deze constatering lijkt strijdig met het vervolg van die alinea waarin weI de moge-
lijkheid wordt geopend regels van procedurele aard te stellen zoals regels die
voor het optreden als raadsman in bepaalde procedures een bepaalde hoedanig-
heid vereisen, of die verlangen dat de raadsman schriftelijk gemachtigd is.

De Raad van State wijst er dan ook terecht op dat art. 18, eerste lid, spreekt
van "doen bijstaan in rechte en in administratief beroep" wat ruimer is dat het
toekennen van een recht op "rechtsbijstand". Dat laatste betreft immers bijstand
van een rechtskundige.

"Het is dan ook aan twijfel onderhevig, of de memorie van toelichting terecht
stelt, dat de aldus geredigeerde bepaling niet in de weg staat aan regels die voor
het optreden als raadsman in bepaalde procedures een bepaalde hoedanigheid
vereisen (..). ledere twijfel op dit punt ware dan ook door de formulering in de
Grondwet zelve weg te nemen".12

De regering neemt deze aanbeveling niet over13 Haar argumentatie snijdt mijns
inziens echter geen hout. Ten eerste verdedigt zij zich door te stellen dat de ge-
noemde regels niet inhouden, dat iemand in feite wordt verhinderd zich in rechte
te doen bijstaan. Dat ondanks de genoemde beperking nog een recht van enige
betekenis overblijft is echter hier niet relevant. Het probleem zit in de gekozen
beperkingssystematiek: beperkingen zijn aileen mogelijk als er uitdrukkelijk in de
tekst van het grondwetsartikel in wordt voorzien. Het eerste lid voorziet niet in een
beperkingsmogelijkheid, dus zijn beperkingen (door eisen aan de hoedanigheid te
stellen) niet mogelijk. Dat art. 6 EVRM en art. 14 IVBP geen bepating omtrent
bedoelde regels bevatten is ook niet relevant. Beide verdragen gaan immers niet
uit van de beperkingssystematiek van de Nederlandse Grondwet. Hoezeer het
soms gewenst kan zijn dat aan de hoedanigheid van een raadsman bepaalde eisen
worden gesteld, art. 18 Gw biedt daar de mogelijkheid niet toe. Het ware daarom
inderdaad beter geweest als die beperking van de keuzemogelijkheden in de tekst

10 Kamerstukken II 1975-1976, 13873, Dr. 3, p. 8; Nng, deel15, p. 259.
11 Kamerstukken II 1975-1976, 13873, Dr. 3, p. 8-9; Nng, deel15, p. 259-260.
12 Kamerstukken II 1975-1976, 13873, Dr. 4, p. 20; Nng, deel15, p. 271-272.
13 Kamerstukken II 1975-1976, 13873, Dr. 4, p. 28; Nng, deel15, p. 279.
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"1. Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van geschillen over
burgerlijke rechten en over schuldvorderingen.
2. De wet kan de berechting van geschillen die Diet uit burgerlijke rechtsbe-
trekkingen zijn ontstaan, opdragen hetzij aan de rechterlijke macht, hetzij aan
gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren. De wet regelt de wijze van
behandeling en de gevolgen van de beslisslngcn.r--'

van het artikel zou zijn opgenomen.
Het tweede lid bevat een instructienorm aan de wetgever. Delegatie is door de

gekozen terminologie toegestaan. Het artikel bevat geen plicht tot kosteloze
rechtsbijstand en bevat ook geen afdwingbare aanspraak. Anderzijds beargumen-
teert Fibbel4 dat het beginsel van "recht op recht" ten grondslag ligt aan het recht
op rechterlijk gehoor en tevens aan artikel18 Gw. Art. 18 Gw is verankerd in de
rechtsstaat en zijn belang neemt in onze verzorgingsstaat met een veelomvattende
rol van de overheid aileen maar toe. Daarom mogen bezuinigingen op het terrein
van de rechtsbijstand nooit tot gevolg hebben dat de omstandigheid, dat een recht-
zoekende een geringe financiele draagkracht heeft, de effectuering van diens recht
verhindert.

De jurisprudentie betreffende art. 6 EVRM en art. 14 IVBP wijst ook in die
richting. In paragraaf 3.7.3.4 zal verder op de bijstand door een raadsman worden
ingegaan.

3. 1.4 Artikel112 Grondwet

Art. 112 Gwen het in paragraaf 3.1.5 te bespreken art. 113 Gw regelen de com-
petentie van de rechterlijke macht, In het kort komt de regeling in art. 112 Gw
er op neer dat aileen de rechterlijke macht bevoegd is geschillen over burgerlijke
rechten en over schuldvorderingen die uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn
ontstaan te berechten. Ten aanzien van geschillen over burgerlijke rechten en over
schuldvorderingen die Diet nit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, is de
rechterlijke macht ook bevoegd, maar op grond van art. 112, tweede lid, kan de wet
die geschillenberechting opdragen aan gerechten die Diet lot de rechterlijke macht
behoren of administratiefberoep daartegen openstellen (art.11S Gw).16

Relevant is dus wat de Grondwet precies verstaat onder "de rechterlijke macht".
De oude Grondwet begreep daaronder de gewone rechter, dus de kantongercch-
ten, de arrondissementsrechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad en de bij-
zondere rechters als de politierechter of de kinderrechter, die binnen bet raam van
deze rechterlijke instanties fungerenP De Grondwet van 1983 laat het bepalen van

14 Fibbe, NJB 1984, p. 1219-1225.
15 De Doelder 1981, p. 74-76; Heringa en Zwart 1987, p. 154-155; CJA.M.

Kortmann, Rechtspraak in de nieuwe grondwet, NJB 1980, p. 7%-800;
Kortmann 1987, p. 310-313; Van der Pot/Donner /Prakke 1989, p. 602-606.

16 Kamerstukken II 1979-1980, 16162, Dr. 3, p. 6 en p. 9-11; Nng, deel23, p.
10 en p. 13-15.

17 Kamerstukken II 1979-1980, 16162, Dr. 3, p. 4; Nng, deel23, p. 8.
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de omvang geheel over aan de wetgever (art. 116, eerste lid). AIs algemeen crite-
rium, welke gerechten nu daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, wordt
in de memorie van toelichting gebruikt elk rechterlijk orgaan dat duurzaam met
rechtspraak is belast.18 Veel verheldert dat criterium echter niet.

Tevens is onduidelijk gebleven wanneer een geschil (niet) uit een burgerlijke
rechtsbetrekking ontstaat, met name of doorslaggevend daarvoor is de relatie
burger-overheid (als zodanig) of het geschil over een burgerlijk recht. Bovendien
is het de vraag of de opdracht van berechting van een geschil op grond van het
tweede lid aan een gerecht dat niet tot de rechterlijke macht behoort of de open-
stelling van administratief beroep leidt tot onbevoegdheid van de in het eerste lid
bedoelde rechter of tot niet -ontvankelijkheid van eiser in zijn vordcring.l? Evenals
Simons ben ik van mening, dat een geschil tussen een burger en de overheid niet
uit burgerlijke rechtsbetrekkingen is ontstaan. Wat betreft de tweede vraag leidt
de opdracht aan een ander gerecht tot niet-ontvankelijkheid van de eiser bij de
rechterlijke macht.20

Is art. 112 Gw relevant voor het tuchtrecht? Op het eerste gezicht lijkt dat niet
het geval te zijn. De grondwettelijke basis voor tuchtrechtspraak is immers te
vinden in art. 113, tweede lid, Gw, dat in paragraaf 3.1.5 wordt besproken. De
vraag is nu of er gelijktijdig sprake kan zijn van tuchtrechtspraak in de zin van
art. 113, tweede lid, Gwen van een geschil over burgerlijke rechten of over
schuldvorderingen in de zin van art. 112 Gw.

In paragraaf 3.1.7 zaI worden ingegaan op de jurisprudentie van het Europese
Hof voor de Rechten van de mens inzake art. 6 EVRM. Daar zaI blijken dat het
Hof bij voorbeeld het recht zijn beroep als arts te blijven uitoefenen beschouwt
als een "civil right" in de zin van dat artikel.

Dit recht kan worden ontnomen door een tuchtvonnis genomen door een tucht-
college, dat, zoals in paragraaf 3.4 zaI blijken, meestal niet behoort tot de rechter-
Iijke macht. In het wettelijk geregelde Nederlandse tuchtrecht zaI er echter in zo'n
geval meestal sprake zijn van een geschil, dat niet uit burgerlijke rechtsbetrek-
kingen is ontstaan (art. 112, tweede lid, Gw), zodat het tuchtcoUege dat er over
oordeelt niet tot de rechterlijke macht hoeft te behoren. Met Simons kan worden
geconcludeerd:

"Het voorgaande laat onverlet dat de burgerlijke rechter bevoegd blijft ten
aanzien van alle geschillen waarvoor in een andere rechtsgang is voorzien en die
(kunnen) worden gekwalificeerd als een geschil over een burgerlijk recht. Of de

18 Kamerstukken II 1979-1980, 16162, nr. 3, p. 2 en p. 4-5; Nng, deel 23, p. 6
en p. 8-9.

19 Kortmann 1987, p. 311-312. Zie ook CJ. Borman, De bevoegdheid van de
rechterlijke rnacht naar artikel112 van de Grondwet, AA 1984, p. 608-616.

20 Th.G .M. Simons, De rechterlijke bevoegdheid ingevolge artikell12 van de
Grondwet, in: Gegeven de Grondwet, CZW-bundel, K1uwer Deventer 1988, p.
210-217. Anders A.K. Koekkoek, Kiezen of kavelen bij de organisatie van de
rechtspraak, in: Staatsrechtconferentie 1989, Reorganisatie van de rechter-
lijke macht, Koninklijke Vermande BV Lelystad 1990, p. 36-38.
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burgerlijke reehter de eiser in zijn vordering zaI ontvangen, hangt af van de
kwaliteit van die andere rechtsgang. Dit geldt zowel voor geschillen die niet,
als voor geschillen die wei uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan."21

Kortom, indien de kwaliteit van de tuchtprocedure onvoldoende is, zaI de rechter-
lijke macht aanvullende rechtsbescherming kunnen verlenen.

3.1.5 Mikel 113, eerste tot en met derde lid, Grondwet

"1. Aan de rechterlijke macht is voorts opgedragen de berechting van strafbare
feiten.
2. Tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld wordt bij de wet geregeld.
3. Een straf van vr~heidsontneming kan uitsluitend door de rechterlijke macht
worden opgelegd." 2

In art. 113, eerste lid, Gw is aan de rechterlijke macht tevens opgedragen de berech-
ling van strafbare feiten. Bovendien kan aileen door de rechterlijke macht de straf
van vrijheidsontneming worden opgelegd (derde lid). Deze regeling roept vele vra-
gen op. Ten eerste is onduidelijk welke gerechten tot de rechterlijke macht zullen
gaan behoren.23 Ten tweede kan men redeneren dat dus door gerechten die niet
tot de rechterlijke macht behoren andere straffen dan de straf van vrijheidsontne-
ming wei kunnen worden opgelegd.24 Ten derde is het begrip strafbaar feit in de
memorie van toelichting erg ruim gedefinieerd also

"feiten, die in enigerlei algemene regeling strafbaar zijn gesteld. Derhalve aile
feiten, die in algemene strafwetten als het Wetboek van Strafrecht of de Wet
op de economische delicten dan wei in strafbepalingen in wetten of in lagere
regelingen (algemene maatregel van bestuur, ministeriele verordeningen of
verordeningen van lagere openbare lichamen), die aan het algemeenheidsvereiste
voldoen, strafbaar zijn gesteld. Ook de strafbare feiten omschreven in het Wet-
boek van Militair Strafrecbt ( ..),,25.

In de parlementaire behandeling'" werd de vraag gesteld of een tuchtrechtelijk
vergrijp op te vatten is als een strafbaar feit. Hierop antwoordde de regering in
de memorie van antwoord, dat overtreding van een tuchtrechtelijke norm in
bepaalde gevallen tevens een strafbaar feit kan opleveren.

21 Th.G.M. Simons, a.w., in: Gegeven de Grondwet, CZW-bunde~ 1988, p. 217.
22 Heringa en Zwart 1987, p. 155-156 en p. 159; Kortmann, Rechtspraak in de

nieuwe grondwet, NJB 1980, p. 796-800; Kortmann 1987, p. 314-318; Van der
Pot/Donner /Prakke 1989, p. 467.

23 Zie hiervoor paragraaf 3.1.2 en 3.1.4.
24 Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 467.
25 Kamerstukken II 1979-1980, 16162, nr. 3, p. 6-7; Nng, deel23, p. 10-11.
26 Kamerstukken II 1980-1981, 16162, nr. 6, p. 8; Nng, deel23, p. 65.
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"Een handeling van bij voorbeeld een medicus, welke het vertrouwen in de
medische stand ondermijnt, kan, maar behoeft niet tevens te z~n, overtreding
van een strafrechtelijke norm uit het Wetboek van Strafrecht." 7

Deze constatering heeft echter verreikende consequenties, waarop men helaas in
de parlementaire behandeling niet is ingegaan. De vraag is of berechting door de
rechterlijke Macht van een persoon verdacht van het plegen van een strafbaar feit
exclusief aan de rechterlijke Macht is voorbehouden. Als dus in een bepaald geval
door eon bepaalde handeling zowel een tuchtrechtelijke norm is overtreden als
een strafbaar feit is begaan, is de tuchtrechter dan bevoegd met betrekking tot het
tuchtvergrijp, dient hij de klager niet-ontvankelijk te verklaren of kan hij zelf de
tuchtzaak berechten ongeacht een gelijktijdige berechting van de strafzaak door de
rechterlijke Macht? Tweemaal kan hetzelfde feitencomplex ter beoordeling staan,
zodat de vraag gesteld kan worden of zo'n dubbele berechting uberhaupt wei wordt
toegestaan door het ne bis in idem-beginsel, dat (deels) is verwoord in de artikelen
68 WvSr en 255 WvSv en ertoe strekt de verdachte te beschermen tegen ongeli-
miteerde gevolgen van het zich tot meerdere malen toe verantwoorden voor zijn
gedrag.28 De huidige opvatting is dat, omdat er sprake is van twee verschillende
normen die geschonden zijn, zowel de tuchtrechter het tuchtvergrijp als de
strafrechter de strafzaak kunnen beslissen. De regering lijkt in de memorie van
toelichting impliciet uit te gaan van een of-of situatie: na de verzuchting dat een
definitie van tuchtrechtspraak moeilijk te geven is vanwege de verscheidenheid
waarin het tuchtrecht voorkomt, wordt geconstateerd dat wei enig houvast te
vinden is in de competentieregeling vervat in thans art. III en 113, eerste lid, Gw.

"Deze artikelen reserveren de typisch burgerlijke rechtspraak en de strafrecht-
spraak voor de rechterlijke macht. Ook leidt art. 6 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ertoe,
dat overtredingen van norrnen die in wezen strafrechtelijke normen zijn, uitein-
delijk moeten worden berecht door een onalbankelijke en onpartijdige rechter-
lijke instantie die bij wettelijke regeling is ingesteld.
Buiten het grondwettelijk "verboden" terrein en met inachtneming van artike! 6
van het Europese Verdrag, kan tuchtrechtspraak door de overheid worden inge-
steld."29

Kortom, strafrechtspraak en civiele rechtspraak enerzijds en publiekrechtelijke
tuchtrechtspraak anderzijds sluiten elkaar volgens de regering uit. Na privaatrech-
telijke tuchtrechtspraak ziet de memorie van antwoord wei een taak voor de
burgerlijke rechter om rechtsgang en beslissing te toetsen aan eisen van de
objectieve goede trouWW.

27 Kamerstnkken II1980-1981, 16162, Dr. 8, p. 13; Nng, deel 23, p. 86.
28 Zie voor het ne bis in idem-beginsel paragraaf 3.10.2.
29 Kamerstukken II 1979-1980, 16162, Dr. 3, p. 13; Nng, deel23, p. 17.
30 Kamerstukken II1980-1981, 16162, Dr. 8, p.14; Nng, deel23, p. 87.
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"bijvoorbeeld omdat zij bij de regeling ervan het algemeen belang betrokken acht
en/of omdat zij de voorziene tuchtstraffen van zeer zware aard acht.,34

Arl. 113, tweede lid, Gw is opgenomen om het beeld van de berechting van over-
heidswege te completeren. Art. 180 Gw 1972, dat waarborgen bevatte voor de on-
afhankelijkheid van leden van de rechterlijke macht, bepaalde in het achtste lid:

"Dit artikel is Diet toepasselijk op hen die uitsluitend belast zijn met rechtspraak
over personen, behorende tot de krijgsmacht, of met de beslissing van discipli-
nairewen."

Art. 113, tweede lid, dient ruim te worden opgevat zodat de regeling zal omvatten
de instelling van tnchtrechtspraak, maar zeker ook de procesvoering en de tucht-
rechtelijke sancties.3!

Wanneer is er echter sprake van "tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld"?
Bij gebruik van de term tnchtrechtspraak kan de nadruk worden gelegd op "tucht-
recht" of op "rechtspraak". Als de klemtoon ligt op "rechtspraak", wordt onderzocht
wie of welke instantie de beslissing in een tucbtzaak neemt. Als de nadruk meer
ligt op "tuchtrecht" zal een opsomming worden gegeven van de elementen die ken-
merkend daarvoor worden geacbt zoals de tuchtnorm, de tucbtsanctie en de groep.

Naar aanleiding van vragen van de Raad van State32 zette de regering in het
nader rapport uiteen wanneer er naar baar idee sprake is van tuchtrechtspraak=',
Een beslissend criterium is wet gelegen in de soort sancties. Een indicatie geeft
weI het algemene karakter van de overtreden norm. Van de kwaliteitsdelicten zijn
weI te onderscheiden

"de overtredingen van tucbtregels, die speciaal erop gericht zijn de goede uit-
oefening van een bepaald beroep, en de eer en de goede naam van een bepaalde
beroepsgroep, te bandhaven. Dit betekent mede, dat weliswaar in de soort
sancties een onderscheid tussen beide recbtsgebieden moeilijk te maken is, maar
wei in de strekking van de sancties een bouvast is te vinden: gaat bet om de
bandbaving door de overheid van een algemeen geldend recbtsvoorschrift, of
strekt de sanctie slecbts tot bandhaving van de goede functionering en de eer
van een beroepsgroep?"

De memorie van toelichting stelt dat het aan de overbeid is in het concrete geval
te beoordelen of zij regeling van tucbtrecbtspraak wenselijk vindt:

De memorie van antwoord35 laat echter ook de mogelijkheid open van overheids-
regeling van tuchtrechtspraak zonder dat aan een of beide van deze criteria is vol-
daan.

31 Kamerstukken II 1980-1981, 16162, DT. 8, p. 14; Nng, deel23, p. 87.
32 Kamerstukken II 1979-1980, 16162, Dr. 4, p. 31; Nng, deel23, p. 34.
33 Kamerstnkken II 1979-1980, 16162, Dr. 4, p. 39-40; Nng, deel23, p. 42-43.
34 Kamerstnkken II 1979-1980, 16162, Dr. 3, p. 13; Nng, deel 23, p. 17.
35 Kamerstnkken II 1980-1981, 16162, m. 8, p. 13; Nng, deel23, p. 86.
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Het opvallende is dus, dat er in de parlementaire behandeling geen beschrijving
van de tuchtrechtspraak is gegeven, maar dat de nadruk ligt op de vraag wanneer
er gesproken kan worden van "tuchtrecht". De term tuchtrecht is niet opgenomen
in de bepaling omdat dat te ruim werd gevonden: de regering wilde niet verplicht
worden een regeling te geven voor het privaatrechtelijk geregelde (verenigings-)
tuchtrecht.36

Naar aanleiding van een vraag van de Raad van State3? wordt de bepaling niet
van toepassing geacht op tuchtrechtspraak, ingevoerd op last van de overheid door
privaatrechtelijke rechtspersonen die met overheidstaken zijn belast. Enkele voor-
bee!den zijn3B de voorschriften in enige onderwijswetten tot het insteIJen van com-
missies van beroep door bijzondere scholen, die in appe! hebben te oordelen over
aan onderwijzers en leraren opgelegde straffen; de moge!ijkheid dat bij subsidie-
verlening door de overheid in de subsidievoorwaarden tuchtrechtspraak voor perso-
neel van de subsidie-ontvangende inste\Jing wordt voorgeschreven; zie ook art. 88
van de Zaaizaad- en Plantgoedwet en art. 13 van de Landbouwkwaliteitswet, waarin
aan de in deze wetten bedoelde particuliere keuringsinste\Jingen, respectievelijk
controle-instellingen, die met een taak in het kader van deze wetten zijn belast,
wordt voorgeschreven, dat zij tuchtrechtspraak regelen ten aanzien van de bij deze
inste\Jingen aangesloten personen. In de tekst van het tweede lid is "vanwege de
overheid" dan ook vervangen door "door de overheid". Wei wordt er aan toege-
voegd, dat art. 113, tweede lid, Gw zich niet verzet tegen invoering van tuchtrecht-
spraak op last van de overheid ingesteld door privaatrechtelijke rechtspersonen
met overheidstaken.P

Aldus is de eigenlijke bedoeling van de bepaling een wettelijke verplichting in het
leven te roepen het publiekrechtelijk geregelde tuchtrecht te regelen bij de wet.40

Wat betreft de overige vormen van tuchtrecht is de overheid dus niet verplicht een
regeling te geven, maar het is haar ook niet verboden.

Als deze uitleg van art. 113, tweede lid, Gw wordt geaccepteerd, zijn hiermee
meteen de grenzen van de bepaling vastge!egd. Afgezien van het ambtenarenrucht-
recht en het militaire tuchtrecht, die beide zuiver publiekrechtelijk zijn en dus altijd
wettelijk geregeld zullen zijn, kan de overheid in beginsel zelf de vorm van het te
regelen tuchtrecht kiezen. De overheid kan bij voorbeeld zelf een privaatrechte-
Iijke rechtspersoon in het leven doen roepen en hem gelasten tuchtrecht in te
voeren.

De woorden "wordt bij de wet gerege!d" impliceren dat tuchtrechtspraak door de
overheid ingesteld haar grondslag moet hebben in een wet in formele zin, maar dat
tevens delegatie mogelijk is. In de parlementaire behandeling is niet precies aan-
gegeven hoever die delegatie zich hier kan uitstrekken. Kortmann meent dat ook

36 Kamerstukken IT 1979-1980, 16162, nr. 3, p. 7; 1980-1981, nr. 6, p. 9; nr. 8,
p. 14; Nng, deel 23, respectievelijk p. 11, 66 en 87.

37 Kamerstukken IT 1979-1980, 16162, nr. 4, p. 31; Nng, dee! 23, p. 34.
38 Kamerstukken II 1980-1981, 16162, nr. 8, p. 14; Nng, deel23, p. 87. Zie ook

hiervoor paragraaf 1.3 en 1.4.
39 Kamerstukken IT 1979-1980, 16162, nr. 4, p. 40; Nng, deel23, p. 43.
40 Kamerstukken IT 1979-1980, 16162, nr. 3, p. 7; Nng, deel 23, p. 11.
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delegatie aan ~edeeentraliseerde organen tot regeling van "eigen" tuehtreeht niet
is uitgesloten. 1 Teneinde de waarborg, die in art. 113, tweede lid, Gw ligt
besloten, niet geheel door delegatie te laten ondergraven dient te worden
aangenomen dat in ieder geval de instel1ing zelf als ook de hoofdlijnen van de
procesvoering en de saneties bij wet in formele zin zuI1en dienen te worden
bepaald42

Verder worden geen inboudelijke eisen aan de regeling gesteld. Bij voorbeeld
rijst de vraag of de tuchtrechtelijke geschillcnbeslechtiag in de vorm van recht-
spraak of ook (deels) in de vorm van administratiefberoep kan worden gegoten.
Voorkomen moel worden dar de overheid zelf deze bepaling nog verder kan uithol-
len. Daarom eist een redelijke uitleg van bet tweede lid, dat indien de overheid een
wetlelijke basis geeft aan een bepaalde vorm van tuchtrecht, zij ook verplicht is
er voor te zorgen dat er inderdaad in elk geval in hoogste instantie een onafhanke-
Iijke tuehtrechter zal oordelen over feiten en rechtsvragen. Aileen in dal geval is
er sprake van de instel1ing van tuchtreciltspraak.

Art. J13, derde lid, Gw bepaalt dat een straf van vrijheidsontneming uitsluitend door
de rechterlijke Macht kan worden opgelegd. De Raad van State vroeg zich af of
onder dat begrip ook hel in de boeien slaan van schepelingen, en het isoleren van
gevangenen en preventief gehechten diende te worden begrepen43 De regering
ziet de genoemde voorbeelden aIs maalregelen van orde respectievelijk binnen de
beperkte leefgemeenschap op een schip en in het kader van een vrijheidsontne-
ming die reeds uit anderen hoofde is opgelegd. Het is geen straf

"in de zin van een door de rechter opgelegd bijzonder leed wegens overtreding
van een door de overheid als handhaver van de openbare rechtsorde vastgesteld
rechtsvoorschrift.vf

Dit is echter een cirkelredenering omdat het juist de vraag is of deze maatregelen
door de reehter moeten worden opgelegd. In paragraaf 2.13 is geconcludeerd dat er
thans in het weltelijk geregelde tuchtrecht geen sprake is van vrijheidsonlneming.

41 Kortmann 1987, p. 316.
42 Hiervan is bij voorbeeld in het arnblenarentuchtrecht naar mijn meoing geen

sprake, waar de regeling meer krachtens dan bij wet in formele zin is. De
wet in formele zin bepaalt slechts dat bij of kraehtens a1gemene maatregel
van bestuur voorsehriften worden vastgesteld betreffende disciplinaire
straffen (art. 125, eerste lid, sub k, Ambtenarenwet 1929). Art. 80-84 ARAR
bevatten de regeling van de hoofdlijnen van de procedure en de sancties, Zie
ook art. 109 Gwen de bespreking daarvan in paragraaf2.14. Zie verder
paragraaf 3.4.4.

43 Karnerstukken II 1979-1980, 16162, nr. 4, p. 31; Nng, deel23, p. 34.
44 Karnerstukken II 1979-1980, 16162, nc. 4, p. 40-41; Nng, deel 23, p. 43-44.
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3.J.6AJtikel121 Grondwet

"Met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald vinden de terechtzittingen
in het openbaar plaats en houden de vonnissen de gronden in waarop zij rusten.
De uitspraak geschiedt in het openbaar. 045

Het Handboek van Van der Pot/Donner gaat bij de interpretatie van art. 121 Gw
uit van de letterlijke tekst en neemt dan ook aan dat deze bepaling geldt zowel
voor de !U'rechten die weI aIs voor gerechten die niet tot de rechterlijke macht
behoren . De memorie van toelichting stelt echter dat het begrip terechtzitting
louter zittingen van de gerechten van de rechterlijke macht omvar'", Anderzijds
omvat volgens de memorie van toelichting het begrip vonnissen weI de uitspraken
van rechters, die niet tot de rechterlijke macht behoren48.

Aldus garandeert het artikel, dat terechtzittingen van de rechterlijke macht in
beginsel openbaar zijn en in beginsel aile vonnissen ook van niet tot de rechterlijke
macht behorende gerechten moeten worden gemotiveerd. Uitzonderingen hierop
kunnen slechts duidelijk omgrensd worden opgenomen in een wet in formele zin.
De slotzin van het artikel garandeert dat a1tijdin het openbaar worden uitgespro-
ken de vonnissen (niet de beschikkingen'P), van tot de rechterlijke macht behoren-
de gerechten en van administratieve gerechten ~e niet tot de rechterlijke macht I
behoren. Als er nog enige hoop leeft dat het artlkel toch (deels) van toepassing
zal zijn op tuchtrechtspraak, vervliegt deze bij het lezen van de memorie van
antwoord: I

"Ten aanzien van de procedures in tuchtrechtspraak bevat het voorgestelde
artikel geen voorschriften'C?

Tezamen met Kortmann kan geconcludeerd worden dat deze bepaling aI met al
geen toonbeeld van duidelijkheid vormt51.

Wellicht kan echter art. 6 EVRM uitkomst brengen. Uit de bespreking van dat
artikel zaI blijken, dat de eisen die dat artikel stelt in geval van een geding waarin
er sprake is van een "determination of his civil rights and obligations or of any
criminal charge against him" strenger zijn dan de eisen gesteld door art. 121 Gw.
Bovendien is art. 6 EVRM een een ieder verbindende bepaling in de zin van art. 94
Gw. Daarom is het onbegrijpelijk dat de memorie van toelichting zich weI realiseert

45 Kortmann, Rechtspraak in de nieuwe grondwet, Nffi 1980, p. 799; Kortmann
1987, p. 335-336.

46 Van der Pot/Donner 1983, p. 391 en p. 519; Van der Pot/Donner/Prakke
1989, p. 338, p. 585 en p. «n.

47 Kamerstukken II 1979-1980, 16162,or. 3, p. 21; Nng, deel 23, p. 25.
48 Kamerstukken II 1979-1980, 16162,or. 3, p. 22-23; Nng, deel23, p. 26-27.
49 Kamerstukken II 1979-1980, 16162, Dr. 3, p. 22; Nng, deel23, p. 26.
50 Kamerstukken II 1980-1981, 16162, Dr. 8, p. 24; Nng, deel23, p. 97.
51 Kortmann 1987, p. 336.



"1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal
charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a
reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law.
Judgement shall be pronounced publicly but the press and public may be
excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or
national security in a democratic society, where the interests of juveniles or
the protection of the private life of the parties so require, or to the extent
strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where
publicity would prejudice the interests of justice.
2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until
proved guilty according to law.
3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:
(a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of
the nature and cause of the accusation against him;
(b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;
(c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing
or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free
when the interests of justice so require;
(d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the
attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions
as witnesses against him;
(e) to have the free assistance of an interpreter ifhe cannot understand or speak
the language used in court....53

dat art. 6 EVRM ook eisen stelt op dit gebied52, maar niet heeft getracht strijd
tussen beide artikelen te voorkomen.

Gezien het vorenstaande zou ik om die strijdigheden alsnog te ondervangen art.
121 Gw zo willen uitleggen dat de woorden "terechtzitting', 'vonnissen" en
"uitspraak" betrekking hebben op alle gerechten, ongeacht het al dan niet behoren
tot de rechterlijke macht, oordelend over zaken waarop art. 6 EVRM van toepas-
sing is, en de beperkingsgrond "gevallcn bij de wet bepaald" in beginsellouter de
gronden genoemd in art. 6 EVRM omvat. Op deze onderwerpen wordt dieper
ingegaan in de paragrafen 3.1.7, 3.7.2, 3.11.2.1 en 3.11.2.3.

3.1. 7 Artikel 6 EVRM

52 Kamerstukken II 1979-1980, 16162, Dr. 3, p. 23; Nng, deel23, p. 27.
53 De Doelder 1981, p. 50-73; Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 274-315; Van Dijk

en Van Hoof 1990, p. 326-397; Digest of Strasbourg case-law vol. 2; de pre-
adviezen voor de NJV 1983 van P. van Dijk, E.P. von Brucken Fock, E.M.H.
Hirsch Ballin en E.l. Dommering; G.l. Wiarda, De waarborgen van artikel6
van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden tegenover het onderwerp van deze feestbundel, in:
HJ. Snijders, C. Fijnaut, H.ThJ.F. van Maarseveen en R. Zwitser (red.),
Overheidsrechter gepasseerd, Conflictbeslechting buiten de overheidsrechter
om, Gouda Quint BV Arnhem 1988, p. 413-429.
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Art. 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden (EVRM) garandeert een ieder een 'fair trial' voor die
procedures waarin er sprake is van "the determination of his civil rights and
obligations or of any criminal charge against him". Het Europese Hof voor de
Rechten van de mens leg! beide begrippen autonoom uit, dat wiI zeggen onafhan-
kelijk van het nationale recht in de lidstaten. Dat betekent dus dat de nationale
kwalificatie geen doorslaggevend argument bevat voor of tegen toepasselijkheid
van art. 6 EVRM. Het Hof heeft enkele arresten gewezen, waarin het artikel van
toepassing is verklaard op tuchtrechtelijke procedures, te weten het militaire
tucbtrecbt in de zaak-Engel e.a.54, het medische tuchtrecbt in de zaak-Le Compte,
Van Leuven en De Meyere55 en in de zaak-A1bert en Le Compte56 en tot slot op
bet gedetineerdentuchtrecht in de zaak-Campbell en FeIl5?

Vooral het arrest Engel e.a. gaf de jurisprudentie een andere wending. In
paragraaf 3.1.7.1 zal de jurisprudentie van de Commissie v66r dat arrest op
chronologische wijze worden weergegeven. In paragraaf3.1.7.2 staat het arrest
Engel e.a. centraal. Paragraaf 3.1.7.3 bevat chronologiscb gerangschikte jurispru-
dentie van de Commissie na het arrest Engel e.a .. Paragraaf 3.1.7.4 behandelt de
jurisprudentie van het Hof na het arrest Engel e.a .. Paragraaf 3.1.7.5 bevat
Nederlandse arresten betreffende toepasselijkheid van art. 6 EVRM op wettelijk
geregeld tuchtrecht. In paragraaf 3.1.7.6 worden enkele conclusies getrokken.

3.1.7.1 Jurisprudentie Commissie v66r het arrest Engel e.a.

Aanvankelijk was de Europese Commissie van mening, dat art. 6 EVRM niet van
toepassing was op tuchtprocedures. Zij verklaarde dan ook aile klachten niet-
ontvankelijk.

De eerste zaak was 734/60, X vs West-Duitsland.58 Het betrof een Duitse spoor-
wegambtenaar die in 1947 een andere ambtenaar ten onrechte promotie had ver-
leend. In 1958 wordt hem daarom in hoger beroep een boete opgelegd ter grootte
van eenvijfde deel van zijn jaarlijks pensioen. De Commissie wijst toepasselijkheid
van art. 6 EVRM af, Zij doet dit op grond van de volgende motivering:

"it is to be observed that this Article contains, inter alia, the following provisions:
in paragrapb (1): 'In the determination of his civil rights and obligations or
any criminal charge against him', and that paragraphs (2) and (3) are applicable
exclusively to persons 'charged with a criminal offence"; whereas, in the case
of the Applicant the proceedings concerned his alleged misconduct in public
office and took place before the German Disciplinary Courts; whereas it is clear
that these proceedings were not concerned with a determination of one of the
Applicant's civil rights or obligations within the meaning of paragraph (1) of
Article 6; whereas it is equally clear that although charged under the Civil

54 Series A, vol. 22; NJ 1978, 223.
55 Series A, vol. 43; NJ 1982, 602.
56 Series A, vol. 58; NJ 1987, 315.
57 Series A, vol. 80.
58 734/60,29-5-1%1, Coli. 6, p. 29-33.
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Service Criminal Code the Applicant was not a person 'charged with a criminal
offence" within the meaning of paragraphs (2) and (3) of Article 6, the
provisions of these paragraphs only applying to persons charged with offences
under the ordinary penal code and not to civil servants charged with disciplinary
offences; whereas it follows that Article 6 of the Convention is not applicable
to the proceedings instituted against the Applicant before the Disciplinary
Courts; whereas, therefore, this part of the Application is incompatible with
the provisions of the Convention and must be rejected in accordance with Artile
27, paragraph (2), of the Conventionr'P"

De volgende zaak 2413/65 60, betrof een Brit, die in West-Duitsland gedetineerd
was en k1aagde over onder andere de schending van art. 6, derde lid, sub a en sub
b, bij de toepassing van het tuchtrecht in die gevangenis. Dit dee! van zijn k1acht
wordt afgewezen op grond van de motivering dat de k1ager:

"was clearly not a person "charged with a criminal offence"; whereas it follows
that the rights set out in Article 6, paragraph 3(a) en (hI' are not applicable
to the proceedings of which the Applicant complains'j''

zodat het verzoekschrift niet vereni~baar is met de bepalingen van het EVRM.
Ook zaak 2793/66, X vs Austria,6 is niet-ontvankelijk. Daar ging het om een

advocaat, die tuchtrechtelijk werd IIervolgd wegens telioge declaraties. De
Commissie motiveert haar beslissing op reeds bekende wijze: de k1acht betreft
schending van artikel 6. Het betrof echter zijn beweerde misdraging also

"a member of the legal profession and took place before disciplinary authorities;
whereas it is clear that these proceedings were not concerned with a determi-
nation of the Applicant's'civil rights or obligations within the meaning of
paragraph (1) of Article 6; whereas it is equally clear that tlie Applicant was
not charged with a criminal offencelwithin that paragraph,63

De Commissie verwijst daarbij ook naar zaak 734/60. De advocaat had echter ook
geklaagd over schending van artike! 13 EVRM. Het mocht hem echter niet bat en:
nadat de Commissie heeft vastgesteld dat ze het beroep op artike! 6 reeds heeft
verworpen, vervolgt ze:

"whereas it follows that his complaint of a violation of Article 13 is likewise
incompatible with the Convention'S",

is de k1acht niet-ontvankelijk.

59 Coli. 6, p. 32-33.
60 2413/65,16-12-1966, Coli. 23, p. 1-9.
61 IICo .23, p. 8.
62 2793/66,31-5-1%7, Coli. 23, p. 125-128.
63 Coli. 23, p. 128.
64 Coli. 23, p. 128.
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Ook zaak 2872/66, X vs FRG,OS betrof het advocatentuchtrecht. De zaak wordt
met dezelfde motivering als 2793/66 niet-ontvankelijk verklaard. Daarbij wordt
zowel naar zaak 2793/66 aIs naar zaak 734/60 verwezen.

Vervolgens k1aagt in de zaak 4121/69 66 een Beierse "Polizeimeister" over een
disciplinaire boete hem opgelegd voor het maken van beledigende opmerkingen
betreffende zijn superieuren naar aanleiding van het niet vervolgen van een van
zijn vroegere superieuren voor een verkeersongeval. De Commissie wijst een
beroep op art. 6 EVRM opnieuw af met de overweging dat in deze zaak "il ne fait
pas de doute" dat de k1ager niet beschouwd kan worden als een persoon "accusee
d'une infraction au sens des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 6". Ook bier wordt
onder andere verwezen naar de zaken 734/60 en 2793/66.

In de zaak 4300/69 67 stond opnieuw het Westdnitse gedetineerdentuchtrecht
centraal. De Commissie poneert hier de stelling:

"whereas the right to a fair hearing as guaranteed by Art. 6 (1) of the Convention
does not apply to disciplinary proceedings as such proceedings are not concerned
with the determination of criminal charges;".68

Ook deze k1acht is dus niet verenigbaar met de bepalingen van het EVRM.
In de zaak 4040/69, X vs Belgie,69 was een Belgische architect in hoger beroep

tuchtrechtelijk gestraft met twee jaar schorsing. De Commissie overweegt:

"que bien que Ie systeme de surveillance de la profession d'architecte soit assorti
de certaines sanctions disciplinaires, y compris l'interdictiou d'exercer la
profession d'arcbitecte en Belgique, la poursnite disciplinaire dont se plaint
Ie requerant ne peut pas eire consideree comme faisant partie du droit penal, et
dans ces conditions, Ie requerant ne peut pas eire qualifie comme une personne
accusee d'une "infraction" au sens des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 ( ..);

Qu'au surplus, la procedure disciplinaire dont se plaint Ie requerant ne peut
pas etre consideree comme ayant pour objet la determination d'un droit ou d'une
obligation de caractere civil au sens du paragraphe 1er de I'article 6;".70

De Commissie verwijst bij de niet-ontvankelijkverklaring tevens naar de zaken
734/60,2793/66 en 4121/69.

In de zaak 4519/70 71 kreeg een gynaecologe die aan een centrum voor familie-
planning wilde meewerken een waarschuwing voor bet weigeren in persoon te ver-
scbijnen voor Ie College medical dat de zaak wilde onderzoeken. Ook bier was er
volgens de Commissie:

65 2J372/66, 10-7-1%7, Coli. 24, p. 113-115.
66 4121/69,16-3-1970, Coli. 33, p. 23; Yb XIII, p. 772-780.
67 4300/69,14-12-1970, Coli. 37, p. 78-81.
68 Coli. 37, p. 80.
69 4040/69,5-2-1971, Coli. 37, p. 25-2J3.
70 Coli. 37, p. 27-2J3.
71 4519/70,5-2-1971, Coli. 37, p. 134; Yb XIV, p. 616-622.
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"in the sense that they are not to be construed solely by reference to the
domestic law of the Convention country concerned, but must be interpreted
independently. Nevertheless, there is in all the Convention countries a
distinction recognised between acts that are punishable offences subject to
criminal charge and proceedings in the ordinary courts of law, and acts which
constitute offences against the discipline, internal order or proper conduct of
the civil administration.

The Commission has consistently held that the provisions of Art. 6 do not
extend to disciplinary proceedings for the investigation and punishment of
disciplinary offences (see, for example, application No. 4300/69 C.·) ).
However, a problem arises where, as in the present case, an act or omission is

both a disciplinary offence and a criminal offence. Are the public authorities
concerned entitled to deal with it solely as a disciplinary offence by way of
disciplinary proceedings, or are they bound, and can the individual offender
require them to deal with it by criminal charge to which Art. 6 would apply in
full?

The Commission has had regard ex officio to Art. 17 of the Convention and
finds that the State cannot substitute disciplinary proceedings for the purpose
of depriving the individual offender of the protection of Art. 6. Nevertheless,
where the course of disciplinary proceedings is taken to deal with an offence
which is both disciplinary and criminal, there are factors which should be taken
into account as indicating that there was not such a purpose. Such factors would
include:
- the proceedings are already prescribed by law;
- any penalty imposed as a result of the proceedings is directly connected with,
and contributes to, the proper functioning of the administration concerned, and

"pas de doute que la requerante a fait !'objet d'une procedure disciplinaire et
qu'elle ne peut pas etre consideree comme personne accusee au sens des
paragraphes 1, 2 et 3 de I'article 6".

De Commissie verwijst tevens naar zaak 734/(IJ, 2793/66 en 4121/69. Het verzoek-
schrift is niet verenigbaar met de bepalingen van het EVRM.

Zaak 5109/71, X vs FRG,72 had opnieuw betrekking op het advocatentuchtrecht.
Een advocaat had een klacht ingediend tegen twee coUega's. Naar aanleiding van de
formulering van de klacht en de daarop volgende correspondentie wordt hem een
berisping opgelegd, die in hoger beroep wordt omgezet in een waarschuwing. De
Commissie oordeelt dat dit deel van de EVRM-klacht niet vererugbaar IS ratione
materiae met de bepalingen van het EVRM. Zij gebruikt dezelfde motivering als in
zaak 2793/66. Ze verwijst tevens naar zaak 4561/70 en de niet gepubliceerde zaak
4587/70.

In de zaak 5916/72, X vs UK,73 stond nogmaals het gedetineerdentuchtrecht
centraal. Uit de motivering van deze niet-ontvankelijkverklaring blijkt al een
genuanceerde benadering: "criminal" en 'charge' zijn autonome begrippen

72 5109/71,10-7-1972, Coli. 42, p. 82-84.
73 5916/72, 17-7-1974, Coli. 46, p. 165-167.
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I.c. wordt de klacht kennelijk ongegrond geacht, terwijl tot nu toe de klachten
waren afgewezen op de grond van onverenigbaarheid met de bepalingen van het
EVRM.

De Commissie nuanceert in deze zaak dus haar oude standpunt, dat art. 6 EVRM
niet van toepassing is op tuchtrechtelijke procedures, door te onderzoeken of er t"
sprake is vail strafrecht in een tuchtrechtelijk jasje om de klager de waarborgen ;/
van art. 6 te ontnemen. Oat doel wordt niet aanwezig geacht als aan bepaalde _"__ _
voorwaarden is voldaan. Overigens gebruikt de Commissie hier een andere beoor-
delingsmaatstaf dan het Hof in zijn latere jurisprudentie.P

is Dot disproportionate in nature or severity;
- the proceedings are conducted fairly, the minimum standards described in Art.
6 (3) being observed;
- appeal from the findings lies to an independent tribunal.
The Commission observes that the act of inflicting personal violence is both a

criminal offence and, under the Prison Rules 1964, an offence against discipline.
However, having regard to the indicative factors above, the Commission finds
that the penalty imposed in the present case, namely 21 days loss of remission
of sentence, is connected with and contributed to, the proper functioning of the
prison administration and is not disproportionate in nature or severity to the
offence committed; furthermore, that the proceedings before the Board of
Visitors which are prescribed by Rule 51 of the Prison Rules 1964 were conducted
fairly in that evidence was given both for and against the applicant, and the
applicant himself was heard. In these circumstances the Commission is satisfied
that the treatment of the offence in the present case as a disciplinary offence
was not in breach of Art. 17 of the Convention or of the requirement to afford
to the applicant the full guarantees of Art. 6.,,74

74 Coli. 46, p. 166-167.
75 In de Digest of Strasbourg case-law vol, 2 worden ook de volgende niet

gepubliceerde zaken genoemd: 3029/67, 3686/68 (zie m.n. p. 253), 4587/70,
4695/70,4964/71 (zie m.n. p. 227), 5020/71, 5060/71 (zie m.n. p. 749), 5286/71
(zie m.n. p. 227), 6186/73 (zie m.n. p. 228), 62%/73 (zie m.n. p. 239),
6314/73,6594/74,6728/74 (zie m.n. p. 245-246), 7172/75,7219/75 (zie m.n.
p.240-241), 7368/76 (zie m.n. p. 244), 7408/76 (zie m.n. p. 243-244),
7466/76 (zie m.n. p. 241-243), 7794/77 (zie m.n. p. 247-249), 7826/77 (zie m.n.
p. 244), 7831/77, 7843/77 (zie m.n. p. 251-252), 8050/77,8125/77,8185/78
(zie m.n. p. 229-230), 9208/80 (zie m.n. p. 235-236 en p. 246-247). Zie ook
4561/70, Coli. 39, p. 58 (case-law vol. 2, p. 227).
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"All the Contracting States make a distinction of long standing, albeit in
different forms and degrees, between disciplinary proceedings and criminal
proceedings. For the individuals affected, the former usually offer substantial
advantages in comparison with the latter, for example as concerns the sentences
passed. Disciplinary sentences, in general less severe, do not appear in the
person's criminal record and entail more limited consequences. It may neverthe-
less be otherwise; moreover, criminal proceedings are ordinarily accompanied
by fuller guarantees.
(..) Does Article 6 cease to be applicable just because the competent organs

of a Contracting State classify as disciplinary an act or omission and the
proceedings it takes against the author, or does it, on the contrary, apply in
certain cases notwithstanding this classification? This problem, (..) particu-

3.1. 7.2 Het arrest Engel e.o.

Het arrest Engel en anderen vs Nederland betekende een echte doorbraak?6 De
feiten lagen aldus. Vijf Nederlandse soldaten, te weten Engel, Van der Wiel, De
Wit, Dona en Schul, kregen ter zake van verschiUende militaire tuchtvergrijpen een
aantal tuchtsancties opgelegd door hun meerderen.

Engel is een aantal malen ongeoorloofd afwezig geweest. De eerste keer heeft hij
daarvoor vier dagen licht arrest gekregen, de tweede keer drie dagen verzwaard
arrest, en vervolgens drie dagen streng arrest. In beroep worden deze sancties
gereduceerd tot respectievelijk een berisping, drie dagen licht arrest en twee
dagen verzwaard arrest.

Van der Wiel is eenmaal te laat teruggekeerd na het weekendverlof, resulterend
in vier dagen licht arrest.

De Wit heeft een jeep op een onvoorzichtige wijze bestuurd en ondanks een
voorafgaande waarschuwing bevelen te traag uitgevoerd. Hij krijgt daarvoor de
straf van plaatsing in een tuchtklasse voor de periode van drie rnaanden door het
HMO teruggebracht tot twaalf dagen verzwaard arrest.

Dona en Schul zijn redacteurs van het blad "Alarm" van de Vereniging van
Dienstplichtige Militairen (VVDM). Zij worden disciplinair gestraft vanwege het
publiceren en distribueren van een aflevering van dat blad. Dit is reeds besproken
in paragraaf 2.7.1. Dona wordt in een tuchtklasse geplaatst voor een periode van
drie maanden. Schul wordt dezelfde sanctie opgelegd maar voor een periode van
vier maanden, wat in beroep door het HMO wordt gereduceerd tot een periode
van drie maanden.

De zaken zijn door de Commissie gevoegd.

Het Hof begint zijn motivering 77 met een omschrijving van de relevantie van al
dan niet toepasselijk zijn van art. 6 EVRM op tuchtrecht:

76 8-6-1976, Series A, vol. 22. De franse tekst is gepubliceerd in NJ 1978, 223 met
noot onder 224 van D.H.M. Meuwissen. Zie ook EA. Alkema, Vijf soldaten
tegen Nederland, AA 1977, p. 55-66. Het arrest is hiervoor reeds ter sprake
gekomen in de paragrafen 2.7.1, 2.8 en 2.13.

77 Deze motivering is te vinden in de paragrafen 80-88, vol. 22, p. 33-37.
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De straf van drie a vier maanden plaatsing in een tuchtklasse vindt het Hof
uiteindelijk zwaar genoeg om het proces in de "criminal sphere" te situeren.

),
I

larly occurs when an act or omission is treated by the domestic law of the
respondent State as a mixed offence, that is both criminal and disciplinary, and
where thus exists a possibility of opting between, or even cumulating, criminal
proceedings and disciplinary proceedings."

Vervolgens beroept het Hof zich op zijn jurisprudentie (Neumeister, Wemhoff en
Ringeisen) dat het begrip "charge" autonoom moet worden uitgelegd. Het begrip
"criminal" is slechts in die zin autonoom, dat het verdrag de lidstaten vrij laat
tuchtrecht als strafrecht te behandelen:

"Such a choice, which has the effect of rendering applicable Articles 6 and 7,
in principle escapes supervision by the Court.

The converse choice, for its part, is subject to stricter rules. If the Contracting
States were able at their discretion to classify an offence as disciplinary
instead of criminal, or to prosecute the author of a "mixed" offence on the
disciplinary rather than on the criminal plane, the operation of the fundamental
clauses of Articles 6 and 7 would be subordinated to their sovereign will. A
latitude extending thus far might lead to results incompatible with the purpose
and object of the Convention. The Court therefore has jurisdiction, under
Article 6 ( ..) to satisfy itself that the disciplinary does not improperly
encroach upon the criminal."

Het Hof geeft daarop drie criteria om te kunnen beoordelen of er sprake is van
een "criminal charge" ondanks de nationale tuchtrechtelijke kwalificatie. Als louter
vertrekpunt wordt de vraag gesteld of het overtreden wetsartikel volgens het
nationale recht tot het strafrecht, het tuchtrecht of beide behoort. Van veel
groter belang zijn de aard van de overtreding en, tot slot,

"the degree of severity of the penalty that the person concerned risks incurring.
In a society subscribing to the rule of law, there belong to the "criminal" sphere
deprivations of liberty liable to be imposed as a punishment, except those which
by their nature, duration or manner of execution cannot be appreciably
detrimental. The seriousness of what is at stake, the traditions of the
Contracting States and the importance attached by the Convention to respect for
the physical liberty of the person all require that this should be so".

Het Hof gaat vervolgens ook nog in op de vraag of er (tevens) in de zaken van
Dona, Schul en Engel sprake is van een "determination" van "civil rights". In de zaak
van Dona en Schul was al aangenomen dat er sprake was van een "criminal charge",
zodat al geheel art. 6 van toepassing is. Het Hof acht het dan ook overbodig na te
gaan of het eerste lid tevens relevant was op de tweede grond, omdat deze vraag
geen praktisch belang heeft.

Engel had aangevoerd dat zijn "freedom of assembly and association" als "civil"
diende te worden gekarakteriseerd.
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"As for Mr. Engel, who had not been "charged with a criminal offence" (..), the
proceedings brought against him were occasioned solely by offences against
military discipline, namely having absented himself from his home on 17 March
1971 and subsequently having disregarded the penalties imposed on him on the
following two days. In these circumstances, there is no need to give any ruling
in the present case as to whether the freedom of assembly and association is
"civil".

( ..) In short, it is the duty of the Court to examine under Article 6 the
treatment meted out to Mr. de Wit, Mr. Dona and Mr. Schul, but not that
complained of by Mr. Engel and Mr. van der Wiel."

3.1.7.3 Iurisprudentie Commissie na het arrest Engel e.a.

De Commissie is vervolgens de criteria uit het arrest Engel e.a. ook gaan toepassen
bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van klachten betreffende tuchtprocedu-
res. Hier worden enkele voorbeelden daarvan gegeven.

De zaak 6878/75, Le Compte vs Belgii!,78 betrof een arts, die door een Belgisch
medisch tuchtcollege voor zes weken werd geschorst, omdat hij aan een Belgische
krant een interview had gegeven dat publiciteit bevatte, hetgeen strijdig was met
de eer en waardigheid van het beroep. Het publiceren over die tuchtzaak leverde
hem een tweede schorsing van drie maanden op. De Commissie verklaart de k1acht
betreffende de tweede tuchtzaak ontvankelijk. Niet omdat er sprake zou zijn van
een "criminal charge", maar omdat "civil rights and obligations" een autonoom
begrip is. Zij verwijst tevens naar zaak 6232/73, Konig, waar de problemen van toe-
passelijkheid van art. 6, eerste lid, gelijk zijn aan die in de huidige zaak.

De zaak 7341/76, Eggs vs Zwilserland,79 betrof opnieuw het militaire tuchtrecht.
Voor het weigeren te voldoen aan het bevel van een luitenant het omgekeerde bed
van een kameraad te fatsoeneren en de volgende morgen tijdens het daarop gevolg-
de rapport werkzaamheden te verrichten, werd hem als tuchtrechtelijke sanctie vijf
dagen strikt arrest opgelegd. De Commissie oordeelt na een ambtshalve beroep op
art. 6 EVRM, de zaak zonder veel omhalen ontvankelijk, omdat de k1acht genoeg
complexe vra~n in combinatie met art. 5 en 6 doet rijzen. Bij toepassing van de
Engel-criteria concludeert de Commissie dat het vergrijp nationaal als tuchtrecht
en strafrecht wordt gekwalificeerd, dat de aard tuchtrechtelijk is omdat het aileen
de interne werking van het leger betreft. Tot slot meent ze dat de straf de zwaarste
was, die opgelegd zou kunnen worden, en gezien de duur en toepassing in de ge-
vangenis geen "serious detriment to the applicant" veroorzaakt kan hebben, zodat
het niet als "criminal" kan worden geclassificeerd. Omdat er geen sprake is van een
"criminal charge" is art. 6, eerste lid, niet van toepassing. Het Comite van Ministers
bestrijdt deze conclusie niet,

In de zaak 6224/73, Kiss vs U.K, 81 k1aagt een gevangene over een "unfair
disciplinary hearing before the Board of Visitors". De Commissie past de criteria

78 6878/75,6-10-1976, D & R 6, p. 79-100.
79 7341/76,11-12-1976, D & R 6, p. 170-181.
80 7341/76, 4-3-1978, D & R 15, p. 35-69.
81 6224/73,16-12-1976, D & R 7, p. 55-74.
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uit het Engel-arrest toe: de aanklacht rekent zij in elk geval tot bet tncbtrecht. Op
het eerste gezicht is ook de aard tuchtrechtelijk. De maximaal mogelijke straf is
180 dagen 'loss of remission". Dit is geen vrijheidsontneming omdat een gevangene
reeds zijn vrijheid is ontnomen. Zij voegt er aan toe dat de zwaarte van de straf
aileen het verweten vergrijp niet in de 'criminal sphere" brengt. De procedure in
kwestie valt dus buiten het bereik van art. 6 en de klacht wordt kennelijk onge-
grond geacht.

De zaak 7238/75, Van Leuven en De Meyere,82 betreft ook het Belgische medische
tuchtrecht. Betrokkenen kregen in hoger beroep een schorsing Van vijftien dagen
opgelegd. De zaak wordt ontvankelijk geacht om te onderzoeken of er sprake is
van "civil rights and obligations'. Gezien de overeenkomst met zaak 6878/75, Le
Compte, worden beide zaken gevoegd.

De zaak 7754/77,X vs Zwitserialld,83 betreft weer het gedetineerdentuchtrecht:
voor het (herhaald) niet tijdig terugkeren van een dag verlof wordt X de discipli-
naire straf van vijf dagen isolatie en intrekking van al het verdere verlof opgelegd.
Evenals in zaak 6224/73, Kiss, past de Commissie de drie criteria toe. Zij conclu-
deert dat er sprake is van een vergrijp van een puur disciplinaire aard en dat de
opgelegde straf in tegenstelling tot de Engel-case niet een vrijheidsontneming
inhoudt "and was therefore not of a particularly severe natnre." Vervolgens verwijst
ze naar haar overweging in zaak 6224/73, Kiss, dat de zwaarte van de straf aileen
het vergrijp niet in de "criminal sphere" brengt. De klacht wordt kennelijk
ongegrond geacht.

De zaak 7819/77, Campbell vs U.K,'&! betreft opnieuw het gedetineerdentncht-
recht. In casu was echter door de Board of Visitors als disciplinaire straf negentig
dagen 'cellular confinement" en 605 dagen 'loss of remission" opgelegd. De Com-
missie beroept zich op het arrest Engel en de daarin neergelegde criteria.
Vervolgens memoreert zij dat zij in zaak 6224/73, Kiss, na toepassing van die
criteria "loss of remission' niet als vrijheidsontneming heeft bestempeld en van
mening was dat de zwaarte van de straf aileen het vergrijp niet in de 'criminal
sphere" brengt. In casu bestond het tuchtvergrijp uit muiterij althans aanzetten tot
muiterij, subsidiair zwaar persooulijk geweld ten opzichte van een ambtenaar. Het
eerste vergrijp is louter tnchtrecht wat betreft kwalificatie en aard. Het tweede
vergrijp is gemengd strafrechtelijk-tuchtrechtelijk qua kwalificatie en aard. Het
maximum van de mogelijke straf lag veel hoger dan in andere zaken waarover de
Commissie tot dan toe had geoordeeld. Gezien het vergrijp en de :?f het spel staan-
de straf rijzen er belangrijke vragen, zodat de zaak ontvankelijk is.

82 7238/75,10-3-1977, D & R 8, p. 140-160.
83 7754/77,9-5-1977, D & R 11, p. 216-220.
84 7819/77,6-5-1978, D & R 14, p. 186-196.
85 Zaak 7878/77, Fell vs UK, 19-3-1981, D & R 23, m.n. p. 112-113 betrof ook

het gedetineerdentuchtrecht. Sinds het moment van indienen van de klacht en
het moment waarop de Commissie de klacht beoordeelt is er een rechtsmiddel
bijgekomen. Omdat de Commissie voor de vraag of de nationale rechtsmid-
delen zijn uitgeput kijkt naar het laatstgenoemde moment, is dit deel van de
klacht niet-ontvankelijk.
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"A supposer meme que Ie droit d'exercer la profession d'avocat puisse ilIre
qualifie de droit civil, au sens de l'article 6, paragraphe 1, la Commission
constate que ce droit n'etait pas en jeu, en l'espece, devant les organes
disciplinaires de l'Ordre et que leur decision ne l'a nullement affect"."

De gevoegde zaken 7299/75 en 7496/76,Albert en Le Compte vs Belgie,86 betrof-
fen weer twee Belgische medische tuchtzaken, waarin als tuchtrecbtelijke sanctie
was opgelegd een schorsing in de beroepsuitoefening voor twee jaar en een defini-
tieve scbrapping uit het register. Gezien de gevoegde zaken 6878/75, Le Compte, en
7238/75, Van Leuven en De Meyere, gezien de argurnenten van partijen en gezien
de jurisprudentie van het Hof en de Commissie, rijzen er voldoende vragen, met
name betreffende art. 6 EVRM, zodat de zaak ontvankelijk is.

In de zaak 8249/78,X vs Belgiii,87 klaagt een advocaat over de procedure voor
een advocatentuchtcollege. Zijn klacht wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat bij
toepassing van de Engel-criteria het vergrijp een tuchtrechtelijk vergrijp blijkt te
zijn, namelijk betreffende de uitoefening van het advocatenberoep, en de opgelegde
sanctie niet zwaar was, namelijk een formele waarschuwing. Bij de beantwoording
van de vraag of er dan sprake was van bepaling van "civil rights and obligations"
verwijst de Commissie naar het arrest Konig, en concludeert:

"The Commission is aware that the cumulative effect of the penalties awarded
continuously at regular intervals amounts to a severe punishment. However it
considers that for purposes of an examination under Article 6 the process of
adjudication has to be viewed as a continuous series of adjudications at regular
intervals for continuing disciplinary offences. It follows therefore that resultant
harshness of the accumulated awards made against the applicants does not, in the
Commission's opinion, detract from the disciplinary character of the offences:

Art. 6, eerste lid, is dus in casu niet van toe passing, zodat de klacht niet verenig-
baar is met de bepaIingen van het EVRM.

De zaak 8317/78, McFeeley e.a. vs UK ,88 betreft opnieuw het gedetineerden-
tuchtrecht. De Commissie onderzoekt eerst of art. 6 van toe passing is op de
gewone tuchtrecbtelijke berechting van vergrijpen als het weigeren de gevangenis-
kleding te dragen en te werken. Het past daartoe na een beroep op zaak 6224/73,
Kiss, de Engel-criteria toe. De vergrijpen worden nationaal tuchtrechtelijk gekwali-
ficeerd en zijn van tuchtrecbtelijke aard. De straffen zijn gelimiteerd bij voorbeeld
maximaal achtentwintig dagen verlies van "privileges". In casu was er sprake van
een aantal elkaar opvolgende vergrijpen en daarop volgende bestraffingen.

Ook het niet teruggeven van gevangeniseigendom, het niet respecteren van een
gevangenisbeambte of het bezit van verboden "articles" hebben een typiscb tucht-
rechtelijke aard. Daarentegen zijn aanslagen op gevangenisbeambten en op andere
gevangenen zowel tucht- als strafrechtelijk geregeld. Volgens de Commissie is het

86 7299/75 en 7496/76, 4-12-1979, D & R 18, p. 5-30.
87 8249/78,5-5-1980, D & R 20, p. 40-43.
88 8317/78,15-5-1980, D & R 20, p. 44-160, m.n. p. 93-96.
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echter duidelijk dat zij in de context van een gevangenissysteem een tuchtrechte-
lijk karakter hebben. De zwaarte van de opgelegde straffen89 wijst niet in de
richting van een "criminal charge".

Het beroep op de civil rights-clausule wordt oak verworpen op grand van de
motivering dat de straffen het gevolg waren van vergrijpen tegen de gevangenisdis-
cipline en opgelegd na een tuchtprocedure. Deze procedure bracht niet met zich
een vaststelling van "civil rights" zoals dat begrip verstaan wordt in art. 6. Het
beroep op art. 6 wordt dus verwor~en als kennelijk ongegrond.

Zaak 8778/79, X vs Zwitserland, betreft opnieuw het militaire tuchtrecht: X
weigerde deel te nemen aan de jaarlijkse verplichte schietoefeningen en kreeg
daarop drie dagen strikt arrest voor ongehoorzaamheid. De Commissie past de
criteria uit het Engel-arrest toe en haalt daarbij oak zaak 7341/76, Eggs, aan. Het
vergrijp blijkt nationaal tuchtrechtelijk te worden gekwalificeerd. Zijn aard is
oak tuchtrechtelijk. De opgelegd sanctie is niet meer dan drie dagen "solitary
confinement". Deze sanctie kon de klager, door de lengte of de wijze van executie
ervan, geen ernstige schade veroorzaken onevenredig aan de vereisten van disci-
pline. Er was dus geen sprake van een "criminal charge", zodat art. 6 niet van
toepassing was en de klacht wordt verworpen als onverenigbaar ratione materiae
met de bepalingen van het EVRM.

In de zaak 8496/79, X vs U.K ,91 klaagde een (ex)-politieman over de tuehtproce-
dure leidend tot zijn ontslag. De Comrnissie stelt dat deze procedure naar "the
legal rules and principles" in het U.K. tuchtrechtelijk wordt gekwalificeerd. De
zinsnede "civil rights and obligations" dient autonoom te worden vastgesteld. In
het arrest Konig stand het recht het beroep van arts uit te oefenen centraal.

"The Commission considers that the profession of a police officer is of a
fundamentally different nature. Police officers are specially selected and trained
by the State in order to perform on its behalf tasks related to maintaining
public order. In the exercise of all their functions, they are exclusively
subordinated to governmental authorities and do not enter into contractual
relationships of a private nature. Whatever the legal qualification of their
employment is, the Commission considers that they have no "civil right", within
the meaning of Article 6, paragraph 1, to continue to perform their functions."

Om te bepalen of er wei sprake is van een "criminal charge" past de Commissie
de Engel-criteria toe: het verweten vergrijp betrof het niet verantwoorden van
ontvangen eigendommen. Dit is in elk geval een tuchtvergrijp en het is op zijn
minst twijfelachtig of het tevens als "criminal" kan worden gezien. De aard van
het vergrijp is in elk geval tuchtrechtelijk. De aard en maximale zwaarte van de
sanctie waren ontslag. Tot dan toe heeft de Commissie en het Hof aileen in deze

89 Resp. "an award of 3 days' No.1 diet, 3 days' cellular confinement and 28
days' loss of privileges ( ..) and a caution" en "15 days and 10 days cellular
confinement ( ..) and four months and three months loss of remission"
evenals "14 days cellular confinement".

90 8778/79,8-7-1980, D & R 20, p. 240-253.
91 8496/79,8-10-1980, D & R 21, p. 168-175.



context beschouwd sancties, die vrijheidsontneming met zich brachten (vergelijk
Engel en zaak 6'l24/73, Kiss). Gedwongen ontslag is typisch een straf voor een
tuchtrechtelijk vergrijp. Het is niet een straf die hoort tot de "crimina! sphere".
AI met a! kan niet worden gezegd dat er sprake was van een "determination of a
crimina! charge against him". De klacht is onverenigbaar ratione materiae met de
bepalingen van het EVRM.

In zaak 8642/79, Stevens vs Beigie, was een medicus een schorsing van drie
maanden opgelegd, in hoger beroep verlengd tot zes maanden. Deze zaak, die
door de Commissie ontvankeli~ was verklaard, is geschikt.

In zaak 8686/79,Xvs Italie , was een docent in een openbare school op grond
van een beslissing van de Minister van Onderwijs ontslagen op grond van "manque-
ment a la dignite professionnelle et insubordination grave et permanente". Over
zijn klacht betreffende de lange duur van de procedure oordeelt de Commissie dat
er geen sprake is van een strafvervolging noch van "civil rights".

"En effet, la decision prise a son encontre l'a prive de la qualite de fonctionnaire
public, attachee aux etablisscmcnts dependants de l'Etat.
A cet egard, la Commission estime que lorsque, comme en l'espece, un Etat,

dans I'exercice des fonctions qu'il assume dans Ie domaine de l'instruction,
reglemente souverainement ce domaine comme celui d'une activite relevant de
la puissance publique, les personnes qu'il choisit pour exercer une telle activite
n'ont pas un droit de caractere civil a continuer a se voir confier une fonction
dans ce domaine."

De klacht wordt verworpen op grond van onverenigbaarheid ratione materiae met
de bepalingen van de Conventie?3

Zaak 8837/79, Van Lierde vs Belgie,94 betreft de openbaarheid van het medisch
tuchtrecht in Belgic. De Commissie had in 1984 de klacht ontvankelijk verklaard en
in 1986 unaniem een schending van artikel 6, eerste lid, EVRM vastgesteld. Na de
zaken Le Compte, Van Leuven en De Meyere en Albert en Le Compte wordt deze
zaak niet aan het Hof voorgelegd, maar aan het Comite van Ministers, dat consta-
teert dat het niet-horen in het openbaar schending van art. 6, eerste lid, EVRM
oplevert.

Zaak 9359/81, Houart vs Belgiif,95 heeft oak betrekking op de openbaarheid van
de Belgische medische tuchtprocedures. De Commissie en het Comite nemen
dezelfde beslissing aIs in de zaak Van Lierde: art. 6, eerste lid, is geschonden.

In zaak 11504/85, Nystrom vs Belgiif,96 was aan een Belgische arts een discipli-
naire schorsing van zes maanden opgelegd. In zijn afwezigheid wordt hij in hoger
beroep nit het register geschrapt. Verzet en cassatie leiden niet tot een andere

92 8686/79,10-10-1980, D & R 21, p. 208-210.
93 Ook zaak 11389/85, X vs Belgic, betreffende een disciplinaire sanctie opge-

legd aan "une enseignante qui avait publiquement critique ses employeurs"
is niet-ontvankelijk. Zie Commissie mei 1988, B(88)21, p. 3.

94 8837/79,25-9-1987, DH(87)11.
95 9359/81,25-9-1987, DH(87)10.
% 11504/85,7-11-1988, C(88)121; DH(88)lO, p. 2 en p. 8-9.
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beslissing. Ook bij klaagt over sebending van art. 6, eerste lid, EVRM. De Com-
missie beef! de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Zaak 12458/86, V vs Beigiii,97 die ook bet advocatentucbtrecbt betrof, is door de
Commissie niet-ontvankelijk verklaard.

Zaak U562/88, X vs Frankrijk,98 betreft bet mediscb tucbtrecbt. Deze zaak is
ter kennis van de regering gebraebt.

Zaak 12217/86, Muyldennans vs Beigiii,99 betreft een Belgiscbe werkzaam op een
postkantoor waar een geldbedrag verdwenen is. Zij wordt door bet Belgiscbe Cour
des Comptes verantwoordelijk gesteld voor dat geldbedrag en veroordeeld tot
terugbetaling van 2 miljoen Belgiscbe frank. Zij klaagt onder andere over ongelijk-
beid tussen partijen in de zaak voor bet Belgische Cour des Comptes en de
afwezigbeid van een public hearing. De Commissie is van mening dat art. 6, eerste
lid, EVRM gescbonden is en beeft de zaak voorgelegd aan bet Hof. Deze zaak is
ook voor Nederland interessant omdat in de artikelen 61-63 van de Nederlandse
Comptabiliteitswet 1976 ook zo'n procedure is opgenomen.

Zoals blijkt uit zaak 8782/79, X en Laboratorium Yvs Beigiii,lOOkan de beslissing
in een tucbtzaak ook de belangen van derden raken. X is eigenaar van een medisch
laboratorium. Hij contracteert in 1973 twee doktoren die de verantwoordelijkbeid
op zicb nemen betreffende de analyses die in bet laboratorium worden uitgevoerd.
In 1976 wordt bet laboratorium een "societe anonyme". Vervolgens wordt door
l'Ordre des medecins een disciplinair onderzoek ingesteld tegen beide doktoren.
Hen wordt onder andere verweten bet contract niet, voordat zij het ondertekenden,
te bebben voorgelegd aan de Orde. Tevens delen zij honorarium met iemand die
geen medicus is. Zij worden voor een jaar geschorst. Deze sanctie wordt in boger
beroep bevestigd. De doktoren gaan in cassatie. X en het laboratorium wenden zicb
ook tot bet Hof van Cassatie met bet verzoek te worden toegelaten als partij in bet
geding. In 1979verwerpt bet Hof van Cassatie bet beroep van de doktoren en bet
verzoek van X en bet laboratorium. X en bet laboratorium klagen vervolgens bij de
Commissie dat art. 6, eerste lid, EVRM is gescbonden omdat zij geen toegang tot de
rechter hebben gebad. De Commissie verwerpt dit beroep omdat in de tucbtzaak
bet object van de beslissing was vast te stellen of beide doktoren al dan niet ge-
schorst zouden worden. Weliswaar badden de klacbten betrekking op hun acceptatie
van bepaalde afspraken in bun contractuele relaties met de klagers, maar daarmee
kwamen die relaties zelf niet onder de jurisdictie van de tuchtrechters. De tuchtbe-
slissing had slechts een indirect effect, namelijk op de uitvoering van het contract.
Bovendien bleef de mogelijkbeid bestaan om met andere doktoren een contract af
te sluiten zonder de gewraakte clausules. De Commissie verklaart de klacht dan
ook niet verenigbaar met de bepalingen van de Conventie.

97 12458/86,18-1-1989, C(89)7; DH(89)1, p. 2 en p. 8-9.
98 B(89)12.
99 12217/86,18-1-1989, C(89)5; DH(89)1, par. II; DH(89)7, p. 7, sub bb;

persbericht van 2-1-1991, Dr. 3, p. 2.
100 8782/79,10-7-1981, D & R 25, p. 243-251.
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De eerste tuchtzaak, die het Hof na het arrest Engel, te beoordelen kreeg was de
zaak-Le C0"tt.,te, Van Leuven en De Meyerel02. Het betrof, zoals hierboven al is
uiteengezct! ,een door Belgische medische tuchtcolleges opgelegde schorsing
van respectievelijk drie maanden en vijftien dagen.

Het Hof is van mening, dat tucbtrechtelijke procedures in beginsel niet
gekarakteriseerd kunnen worden als "criminal", noeh leiden tot een "contestation
(dispute) over civil rights and obligations", maar alles afhangt van het concrete
geval. Het Hof onderzoekt eerst de toepasselijkheid van het tweede criterium.
Eerst dient te worden bepaald of er sprake is van een "contestation" in de zin van
"two conflicting claims or applications". Er bestaat inderdaad een "disagreement":
de Ordre des Medecins beweerde dat de artsen:

3.1.7.4 Jurisprudentie Hof na het arrest Engel e.a.

De zaak-Konigl''! heeft geen betrekking op tuchtrecbt, maar wordt hier toch be-
sproken omdat het arrest relevant is voor de uitleg van de zinsnede "civilrights
and obligations".

Een Duitse keel-, neus- en oorarts had in 1960 een kliniek geopend waar hij in
het bijzonder plastische chirurgie verrichtte. Op 16-10-1%2 startte een tuchtzaak
tegen hem en in 1964 werd bij niet gescbikt geacht het medische beroep uit te
oefenen, Zijn beroep werd in 1970 verworpen. In 1%7 werd zijn "authorisation to
run his clinic" ingetrokken en in 1971 zijn "authorisation to practise". In 1972
werd hij strafrechtelijk vervolgd voor onder andere de illegale uitoefening van de
geneeskunst. Hij klaagde aileen over de lengte van de procedures met betrekking
tot de intrekking van de vergunningen. In de zaak voor bet Hof bleven daarom de
tucht- en strafzaak buiten bescbouwing.

Het Hof bevestigt zijn eerdere jurisprudentie dat "criminal" en "charge"
autonome begrippen zijn evenals "civilrights and obligations". Of een recht gezien
moet worden als "civil"moet bepaald worden door verwijzing naar de zelfstandige
inhoud en effecten van het recht (en niet de wettelijke classificatie) onder het
nationale recht van de betrokken staat. Het Hof moet tevens rekening houden met
het object en doel van de Conventie en met de nationale wettelijke systemen van
de andere lidstaten. Het recht "to continue to run a private clinic and his right to
continue to exercise the medical profession" zijn "private rights", zodat art. 6,
eerste lid, van toepassing is. Of er tevens sprake is van een "criminal charge"
wordt niet onderzocht, omdat aileen geklaagd is over scbending van de redelijke
termijn-eis.

"bad committed professional misconduct rendering them liable to sanctions and
they denied those allegations."

101 EHRM 28-6-1978, Series A, vol. 27, met name p. 29-33. NJ 1980,54.
102 EHRM 23-6-1981, Series A, vol. 43, m.n. p. 19-24. NJ 1982, 602 met noot EAA

onder 603.
103 Paragraaf 3.1.7.3 ten aanzien van zaken 6878/75 en 7238/75.
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Nadat de Provincial Council hen schuldig had bevonden gingen ze in hoger beroep
en daarna in cassatie.

Vervolgens komt de vraag aan de orde of

"the "contestation" (dispute) related to "civil rights and obligations", in other
words that the "result of the proceedings" was "decisive" for such a right".

Aan dit criterium uit het Ringeisen-arrest wordt hier toegevoegd dat het resultaat
van de procedure direct bepalend voor zo'n recht moet zijn. De artsen beroepen
zich op het recht "to continue to exercise the medical profession" dat in de zaak-
Konig reeds als "civil right" was aangemerkt. Het Hof meent dat er in casu zo'n
directe relatie bestaat tussen:

"the proceedings in question and the right to continue to exercise the medical
profession. The suspensions ordered by the Provincial Council ( ..) were to
deprive them temporarily of their right to practise. That right was directly in
issue before the Appeals Council and the Court of Cassation, which bodies had
to examine the applicants' complaints against the decisions affecting them.

48. Furthermore, it is by means of private relationships with their clients or
patients that medical practitioners in private practice, such as the applicants,
avail themselves of the right to continue to practise; in Belgian law, these
relationships are usually contractual or quasi-contractual and, in anyevent,
are directly established between individuals on a personal basis and without any
intervention of an essential or determining nature by a public authority.
Accordingly, it is a private right that is at issue, notwithstanding the specific
character of the medical profession - a profession which is exercised in the
general interest - and the special duties incumbent on its members.

The Court thus concludes that Article 6 § 1 is applicable; as in the Konig case
(..) it does not have to determine whether the concept of "civil rights" extends
beyond those rights which have a private nature."

In een dissenting opinion hadden twee leden van de Commissie nadruk gelegd op
het feit dat in deze zaak er niet, zoals in het Konig-arrest, sprake was van een
intrekking van de "authorisation to practise", maar van een schorsing voor een
relatief korte periode:

"a suspension of this kind did not impair a civil right but was to be regarded
as no more than a limitation inherent therein."

Het Hof is echter niet overtuigd door dit argument.

"Unlike certain other disciplinary sanctions that might have been imposed on the
applicants (warning, censure and reprimand ..), the suspension of which they
complained undoubtedly constituted a direct and material interference with the
right to continue to exercise the medical profession. The fact that the suspension
was temporary did not prevent its impairing that right ( ..); in the "contestations"
(disputes) contemplated by Article 6 § 1 the actual existence of a "civil" right



may, of course, be at stake but so may the scope of such a right or the manner
in which the beneficiary may avail himself thereof."

Art. 6, eerste lid, is dus van toepassing. De k1acht betrof schending van de eis
van "public hearing" en een "impartial tribunal". Het Hof acht het overbodig te
bepalen of er ook sprake is van een "criminal charge", omdat de vereisten van art.
6 waarover geklaagd is, zowel in "civil and criminal matters" van toepassing zijn.

In het arrest Albert en Le Compte104, dat zoals hierboven aI is aangegevenlOS, een
schorsing in de beroepsuitoefening voor twee jaar en een definitieve schrapping
nit het register betrof, gebruikt bet Hof dezelfde motivering a1s in het arrest Le
Compte, Van Leuven en De Meyere: in beginselleiden tuchtrechtelijke procedures
niet tot een "contestation over "civil rights and obligations" ", noch kunnen zij
in beginsel gekarakteriseerd worden a1s "criminal". Dit kan in bepaalde gevallen
anders zijn. Het Hof onderzoekt eerst of er in casu aan het eerste criterium wordt
voldaan. Oak hier is er sprake van een "contestation" omdat:

"The Ordre des medecins alleged that the applicants had committed professional
misconduct rendering them liable to sanctions and they denied those allegations."

Nadat de Provincial Council hen schuldig had bevonden en hen had geschorst, zijn
ze in beroep gegaan en daarna in cassatie.

"In addition, it must be shown that the "contestation" (dispute) related to "civil
rights and obligations", in other words that the "result of the proceedings" was
"decisive"for such a right".

Ten eerste dient daarvoor te worden bepaald of er een directe relatie tussen de
"contestation" en een recht bestaat, dat wi! zeggen dat een recht bet object van
het geschil moet zijn. Er wordt in casu aan voldaan omdat:

"The suspensions (..) were to deprive them temporarily of their right to practise
medicine. The appeals they brought were primarily aimed at having the measures
in question cancelled. The right to practise was therefore directly in issue
before the Appeals Council, which moreover could, and in the case of Dr. Le
Compte did, increase the severity of the sanction. It remained in issue before
the Court of Cassation, which likewise was required to examine - within the
limits of its jurisdiction - the applicants' complaints against the decisions
affecting them."

Ten tweede moet worden vastgesteld of het recht "in issue" een "civilright" is. In
dit geval is het "the right to continue to exercise the medical profession". Het
Hof laat zich niet verleiden tot een algemene uitspraak: in de zaken Konig en Le
Compte, Van Leuven en De Meyere

104 EHRM 10-2-1983,Series A, voL 58, met name p. 14-17. NJ 1987,315.
105 Paragraaf 3.1.7.3.
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"the Court found that, in the particular circumstances of each of the two ( ..)
cases, this was a private right and thus a civil right within the meaning of
Article 6 § 1; (..)

The effect of the disciplinary sanctions in question was to divest the applicants,
temporarily (Dr. Albert) or permanently (Dr. Le Compte), of the aforesaid right,
which they had duly acquired and which allowed them to pursue the goals of their
professional life.
It is not for the Court to go beyond the facts submitted for its consideration

and determine whether, for the medical profession as a whole, this right is a
civil right, within the meaning of Article 6 § 1 (..). It is sufficient to note that it is
by means of private relationships with their clients and patients that doctors
in private practice, such as the applicants, avail themselves of the right to
continue to practise; in Belgium, these relationships are usually contractual
and, in any event, are directly established between individuals on a personal
basis. Accordingly, the right to continue to practise constituted, in the case
of the applicants, a private right and thus a civil right within the meaning of
Article 6 § 1, notwithstanding the specific character of the medical profession
- a profession which is exercised in the general interest - and the special duties
incumbent on its members."

Omdat de "contestation" over de beslissingen genomen ten opzichte van hen een
"civil right" betroffen, is artikel6, eerste lid, van toepassing.

Vervolgens komt de vraag aan de orde of er (tevens) sprake is van een "criminal
charge".

'For its part, the Court does not believe that the two aspects, civil and criminal,
of Article 6 § 1 are necessarily mutually exclusive ( ..). Nonetheless, the Court
does not consider it necessary to decide whether, in the specific circumstances,
there was a "criminal charge". In point of fact, paragraph 1 of Article 6,
violation of which was alleged by the two applicants, applies in civil matters
as well as in the criminal sphere ( ..). Dr. Albert relied in addition on paragraph
2 and on sub-paragraphs (a), (b) and (d) of paragraph 3, but, in the opinion of
the Court, the principles enshrined therein are, for the present purposes,
already contained in the notion of a fair trial as embodied in paragraph 1; the
Court will therefore take these principles into account in the context of
paragraph 1".

De derde tuchtzaak, die aan het Hof werd voorgelegd, is Campbell en FeIlJ06. Het
Hof grijpt in zijn motivering eerst terug naar het arrest Engel en anderen, waarin
het Hof het begrip "criminal charge' als autonoom aanduidde. Dat wi! zeggen dat
staten weliswaar vrij zijn een scheiding aan te brengen en te handhaven tussen
strafrecht en tuchtrecht, maar dat ze niet vrij zijn om strafzaken als tuchtzaken te
bestempelen met als gevolg dat art. 6 en 7 EVRM niet meer van toepassing zouden

106 EHRM 28-6-1984, Series A, vol. SO.Zie met name p. 34-38. Zie tevens hier-
voor paragraaf 3.1.7.3.
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107 Series A, vol. 73 betreffende Duitse administratieve afdoening van verkeers-
overtredingen. NJ 1988, 937 met noot EA. Alkema onder 938.

zijn. Deze conclusie is ook in het arrest Oztiirk107getrokken. Vervolgens overweegt
het Hof dat het arrest Engel e.a. weliswaar in een militaire context geplaatst moet
worden en het voorliggende geval in een gevangeniscontext,

"However, the guarantee of a fair hearing, which is the aim of Article 6, is one
of the fundamental principles of any democratic society, within the meaning of
the Convention (..). As the Golder judgment shows, justice cannot stop at the
prison gate and there is, in appropriate cases, no warrant for depriving inmates
of the safeguards of Article 6.
It follows that the principles set forth in the Engel and Others judgment are

also relevant, mutatis mutandis, in a custodial setting (..)".

Ten eerste wordt dan vastgesteld dat het vergrijp nationaal gekwaJificeerd wordt
als tuchtrecht. Van groter belang is de "very nature of the offence'.

"In this respect, it has to be borne in mind that misconduct by a prisoner may
take different forms; certain acts are clearly no more than a question of internal
discipline, whereas others cannot be seen in the same light. Firstly, some matters
may be more serious than others; in fact, the Rules grade offences, classifying
those committed by Mr. Campbell as "especially grave' [te weten muiterij of
aanzetten van een andere gevangene tot muiterij en zwaar Iichamelijk geweld ten
opzichte van een bewaker, ML] ( ..). Secondly, the illegality of some acts may
not turn on the fact that they were committed in prison: certain conduct which
constitutes an offence under the Rules may also amount to an offence under the
criminal law. Thus, doing gross personal violence to a prison officer may
correspond to the crime of "assault occasioning actual bodily harm" and,
although mutiny and incitement to mutiny are not as such offences under the
general criminal law, the underlying facts may found a criminal charge of
conspiracy (..). It also has to be remembered that, theoretically at \east, there is
nothing to prevent conduct of this kind being the subject of both criminal and
disciplinary proceedings (..).
The Court considers that these factors, whilst not of themselves sufficient to

lead to the conclusion that the offences with which the applicant was charged
have to be regarded as "criminal" for Convention purposes, do give them a
certain colouring which does not entirely coincide with that of a purely
disciplinary matter."

Het derde criterium is de

"nature and degree of severity of the penalty that Mr. Campbell risked incurring.
The maximum penalties which could have been imposed on him included
forfeiture of all of the remission of sentence available to him at the time of the
Board's award (slightly less than three years), forfeiture of certain privileges for
an unlimited time and, for each offence, exclusion from associated work,
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stoppage of earnings and cellular confinement for a maximum of 56 days; he was
in fact awarded a total of 570 days' loss of remission and subjected to the
other penalties mentioned for a total of 91 days (..).

Under English law, remission is a discretionary measure (..). It is regarded
by the English courts as being technically a privilege rather than a right".

Het Hof gaat voorbij aan dit onderscheid en vindt het belangrijker:

"that the practice of granting remission (..) creates in him [de veroordeelde,
ML] a legitimate expectation that he will recover his liberty before the end of
his term of imprisonment. Forfeiture of remission thus has the effect of causing
the detention to continue beyond the period corresponding to that expectation."

In het arrest Engel e.a. heeft het Hof vrijheidsontneming aangemerkt als een straf
die over het a1gemeen tot de "criminal sphere" behoort.

"It is true that in the present case the legal basis for the detention remained,
even after the Board's award, the original sentence of imprisonment and that
nothing was added thereto (..). However, the Court is of the opinion that the
forfeiture of remission which Mr. Campbell risked incurring and the forfeiture
actually awarded involved such serious consequences as regards the length of his
detention that these penalties have to be regarded, for Convention purposes, as
"criminal". By causing detention to continue for substantially longer than would
otherwise have been the case, the sanction came close to, even if it did not
technically constitute, deprivation of liberty and the object and purpose of the
Convention require that the imposition of a measure of such gravity should be
accompanied by the guarantees of Article 6. This conclusion is not altered by
the fact that a considerable number of days of remission were subsequently
restored to the applicant".

Art. 6 is dus van toepassing op grond van het "especially grave" karakter van de
ten laste gelegde vergrijpen en de aard en zwaarte van de straf

"that he risked incurring - and did in fact incur -".

Het Hof acht het daarom niet nodig de andere mogelijke en opgelegde sancties te
toetsen. Aan het eventueel tevens bestaan van een "determination of civil rights"
worden weinig woorden vui! gemaakt:

"Having regard to the finding in the preceding paragraph, there is also no need
to examine whether the aforesaid adjudication involved a "determination" of
"civilrights". Like the Commission, the Court considers this question to be
devoid of interest for the decision in the particular case".



Ook enkele Nederlandse rechterlijke colleges met tuchtrechtspraak belast hebben
zich uitgesproken over toepasselijkbeid van art. 6 EVRM. Hier worden enkele
voorbeelden daarvan gegeven.

Het hof van discipline heeft reeds meerdere maIen het advocatentuchtrecht
getoetst aan art. 6 EVRM, met name aan de eisen van een onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie. Het is van mening dat aan die eisen wordt
voldaan, omdat in elk gevaI het hof van discipline zelf aIs hogere feitelijke
instantie daaraan voldoet108•

Door in een notariele tuchtzaak109 te toetsen of aan de redelijke-termijn-eis uit
art. 6 EVRM i.c. is voldaan, gaat bet Hof 's-Hertogenbosch er impliciet van nit dat
het artikel van toepassing is. Hetzelfde doet de HR 110door de motivering van het
Hof Amsterdam, om een tuchtzaak betreffende een notaris op een openbare te-
recbtzitting te behandelen, beboudens sluiting der deuren om gewichtige redenen,
die gebaseerd is op bet aIgemeen belang en art. 6 EVRM, in beginsel juist te
achten.

Ook in bet medische tuchtrecht is art. 6 EVRM aan de orde geweest. Het Hof
Arnhem 111 diende te oordelen over een schorsing in de uitoefening van de genees-
kunst voor de tijd van een jaar. Het oordeelde:

3.1.-7.5 Nederiandse uitspraken betreffende toepasselijkheid van art. 6 EVRM op
wettelijk geregeld tuchtrecht

"Door de opgelegde maatrege1 - schorsing van appellant in de uitoefening van de
geneeskunst voor de tijd van een jaar - wordt inbreuk gemaakt op zijn recht als
arts een particuliere praktijk uit te oefenen. Met de uitoefening van zo'n praktijk
voorziet appellant in zijn bestaan. Aangenomen moet dan ook worden dat hij van
effectuering van de maatregel op zijn minst ernstige schade zou ondervinden. De
maatregel maakt dan ook inbreuk op een burgerlijk recht aIs bedoeld in art. 6
eerste lid Verdrag. ( ..)

Naar bet oordeel van het hof beeft de onderbavige procedure, gelet op de ernst
van de klacbt en de daarop geste1de sancties, steeds tot inzet gebad een burgerlijk
recht als bovenbedoeld."

Tegen deze beslissing wordt bet volgende cassatiemiddel112 aangevoerd: a. De
omstandigheid dat bij een medisch tucbtcollege een klaagscbrift wordt ingediend,
en het geding wordt vervolgd op de wijze aIs voorzien in bet Reglement medisch
tuchtrecbt, betekent op zichzelf genom en niet dat er sprake is van een geschil dat
gaat over of bepaIend is voor de vastste11ing van enig burgerlijk recht van de
aangeklaagde arts. Oat blijkt pas bij de uitspraak van bet medisch tuchtcollege.
Daarom is de mogelijkbeid dat bij de uitspraak van het tucbtcollege in eerste

108 Nr. 618, Adv.bl. 1983, p. 163; nr. 745, Adv.bl. 1984, p. 434-436; Dr. 771,
Adv.bl. 1984, p. 570-571; Dr. 887, Adv.bl. 1987, p. 415-416.

109 Hof 7-11-1985, NJ 1987, II.
110 HR 18-4-1986, RvdW 1986, 80; NJ 1987,314 met noot EA. Alkema.
111 Hof26-6-1985, NJ 1985, 779.
112 HR 7-2-1986, RvdW 1986,41; NJ 1986,791 met noot EA. Alkema.
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aanleg aan de aangeklaagde arts een schorsing wordt opgelegd onvoldoende grond
om art. 6 van toepassing te achten op het geding in eerste aanleg.

Er wordt door de HR korte metten mee gemaakt:

"Het recht tot uitoefening van de geneeskunst is een burgerlijk recbt in de zin
van art. 6 lid 1 EVRM. Volgens het systeem van de Medische Tuchtwet kan een
klacht in beginselleiden tot een maatregel die inbreuk maakt op het hierbe-
doelde burgerlijk recbt. Het geding voor het Mediscb Tuchtcollege heeft daarom
betrekking op een burgerlijk recht in voormelde zin. Dit brengt mee dat de door
art. 6 lid 1 EVRM gestelde eis van een behandeling binnen een redelijke termijn
op dit geding van toepasing is. Het eerste onderdeel onder a, dat van een andere
opvatting uitgaat, faalt."

Deze uitspraak komt er dus op neer dat art. 6, eerste lid, EVRM in beginsel a1tijd
van toepassing is op gedingen voor de medische tuchtcolleges. Het zelfde moet naar
mijn mening ook gelden voor het advocaten- en notariele tuchtrecht. Ook daar is
immers mutatis mutandis van toepassing de overweging uit het arrest Albert en Le
Compte113 dat door middel van "private relationships with their clients" advoca-
ten/notarissen

"in private practice C •. ) avail themselves of the right to continue to practise;
in Belgium, these relationships are usually contractual and, in any event, are
directly established between individuals on a personal basis:'

De Centrale Raad van Beroep oordeelt ten aanzien van het opleggen van een
disciplinaire maatregel aan een ambtenaar dat voor zover artikel 6 EVRM in casu
van toepassing zou zijn, er geen overschrijding van de redelijke termijn heeft
plaatsgevonden nu het bestreden besluit dateerde van 10-1-1986.114 In een andere
zaak acht de CRvB beschouwing van het tijdsverloop geboden

"tegen de achtergrond van het algemeen rechtsbeginsel dat inhoudt dat voorko-
men dient te worden dat een persoon langer dan redelijk is onder de dreiging van
een strafoplegging zou moeten leven, en strekt er toe te bezien of en in hoeverre
aan gedaagde nog de bevoegdheid toekwam aan eiser de zwaarste straf op te
leggen die het toepasselijke arobtenarenreglement kent.

Dit algemeen rechtsbeginsel, dat ook ten grondslag ligt aan de art. 6 EVRM
en 14 lid 3 IVBP is naar '5 Raads oordeel - geheel afgezien van de vraag van de
rechtstreekse toepasselijkheid van die bepalingen - op zich mutatis mutandis
evenzeer van toepassing in cen geval als het onderhavige waarbij een overheids-

113 EHRM 10-2-1983, Series A, vol. 58, p. 15-16; NJ 1987,315.
114 CRvB 29-11-1988, TAR 1989, Dr. 24, p. 59-61, met noot BW.N. de Waard,

TAR 1989, p. 379-381.
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orgaan de bevoegdheid heeft om naar aanleiding van verwijtbare gedragingen
van een ambtenaar soms zeer vergaande maatregelen te nemen.',IIS

164

Dit standpunt van de CRvB is uitermate toe te juichen. Gezien de huidige juris-
prudentie van de Commissie en het EHRM is immers de kans aanwezig dat die
beide instanties art. 6 EVRM niet van toepassing achten op ambtenarentuchtrecht.
Anderzijds worden door de opstelling van de CRvB de waarborgen die aan dat
artikel ten grondslag liggen niet onthouden aan de tuchtrechtelijk vervolgde.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in de Nederlandse jurisprudentie vooral de
toetsing aan de waarborgen opgenomen in art. 6, eerste lid, EVRM tot ontwikke-
ling is gekomen.U''

3.1. 7.6 Samenvatting

Er bestaat nog altijd onzekerheid met betrekking tot de reikwijdte van art. 6 EVRM.
Het EHRM heeft tot nu toe geen algemene norm gegeven, maar per geval geoor-
deeld1l7 Het is daarom erg moeilijk om in abstracto te bepalen of art. 6 EVRM
van toepassing is op tuchtrechtelijke procedures.

In de paragrafen 3.1.7.1 en 3.1.7.3 zijn overzichten gegeven van de jurispruden-
tie van de Commissie ten aanzien van tuchtzaken. Uit deze overzichten blijkt dat er
vele klachten ten aanzien van tuchtzaken zijn ingediend, maar dat er slechts enkele
ontvankelijk zijn verklaard, Een aantal ontvankelijke zaken is afgedaan door het
Comite van Ministers. Hopelijk worden de volgende zaken weer aan het Hof voor-
gelegd zodat de jurisprudentie verder zal worden uitgebouwd.

Het Hof is de mening toegedaan, dat tuchtrechtelijke procedures in beginsel niet
leiden tot een "contestation (dispute) over civil rights and obligations" noch
gekarakteriseerd kunnen worden als "criminal", maar alles afhangt van het concrete
geval1l8. In een aantal arresten heeft het HoC aangenomen dat art. 6, eerste lid,
inderdaad op de desbetreffende tuchtrechtelijke procedures van toepassing was,
omdat er sprake was van "contestations", er een directe relatie bestond tussen die
"contestations" en een "right", en dat recht zijn beroep als arts te blijven uitoeCenen
een burgerlijk recht was, omdat

115 CRvB 14-3-1989,AB 1990,453 met noot H. Hennekens. Zie ook CRvB
3-10-1989, AB 1990, 470 met noot H. Hennekens (geen toetsing aan art. 6
EVRM, voor zover dat artikel i.c. van toepassing zou zijn, omdat er reeds
sprake is van strijd met het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat
besluiten zorgvuldig moeten worden voorbereid en genomen).

116 Zie voor een overzicht van de Belgische jurisprudentie P. Lemmens en D.
D'Hooghe, Het recht van verdediging in tuchtzaken, Kluwer rechtsweten-
schappen Antwerpen 1989; P. Lemmens, Geschillen over burgerlijke recbten
en verplichtingen, Kluwer Antwerpen 1989, m.n. p. 38-40, p. 79-85 en p. 89-96.

117 P. van Dijk, Het doolhoCvan artikeI6(1) ECRM; nieuwe openingen op dood-
lopende paden?, NJCM-Bulletin 1987, p. 128-138. De Doelder 1981, p. 64-65.

118 Engel en anderen, Series A, vol. 22, p. 33-36; Le Compte, Van Leuven en De
Meyere, Series A, vol. 43, p. 19;Albert en Le Compte, Series A, vol. 58, p. 14.



"it is by means of private relationships with their clients and patients that doctors
in private practice, such as the applicants, avail themselves of the right to
continue to practise; in Belgium, these relationships are usually contractual
and, in any event, are directly established between individuals on a personal
basis."119

Over een schorsing voor een bepaalde termijn moest dan ook een gerecht in de zin
van art. 6, eerste lid, oordelen. Reeds de mogelijkheid dat door een tuchtprocedure
als sanctie kan worden opgelegd een schorsing of ontneming van de bevoegdheid
een bepaald beroep (of bedrijt) uit te (blijven) oefenen, doet art. 6 EVRM van
toepassing zijn, zodat de procedure aan de in dat artikel gestelde eisen moet
voldoen. Wordt als sanctie echter een geldboete opgelegd, dan is er wellicht sprake
van een ingree~ in het vermogen en dus in de civielrechtelijke rechtspositie van de
veroordeelde.! 0

De vraag of er dan (tevens) sprake kan zijn van een "criminal charge" hoeft wet te
worden beantwoord. Ook het Hof laat deze beantwoording achterwege en onder-
zoekt bijvoorbeeld de bewering, dat het tweede lid en het derde lid, sub a, b en d
zijn geschonden, in het licht van het eerste lid!2!. Er is geen reden om aan te
nemen dat het Hof ten aanzien van het derde lid, sub c en sub e, anders zal oorde-
len. Als er geen "determination of civil rights and obligations" aanwezig wordt
geacht, gebruikt het Hof bij het onderzoek naar een "criminal charge" de criteria
uit het Engel-arrest122, te weten als louter vertrekpunt de vraag of het overtreden
wetsartikel volgens het nationale recht tot het strafrecht, het tuchtrecht of beide
behoort. Van groter belang zijn echter de aard van de overtreding en de zwaarte
van de straf.

Geconcludeerd kan dus worden dat art. 6 EVRM van toepassing is in de door het
Hof aangegeven situaties op wettelijk geregeld tuchtrecht. De wetgever doet er
goed aan ervoor te zorgen dat de wettelijk geregelde tuchtprocedures voldoen aan
art. 6 EVRM. Of de wetgever hierin reeds geslaagd is, wordt in de paragrafen 3.2
tot en met 3.13 onderzocht. Overigens dienen we te bedenken dat het Verdrag
minirnumnormen bevat, zodat de lidstaten vrij zijn verdergaande (rechts)bescher-
ming te verlenen.

119 Albert en Le Compte, Series A, vol. 58, p. 15-16. Zie ook Le Compte, Van
Leuven en De Meyere, Series A, vol. 43, p. 21-22.

120 Hirsch Ballin 1983, p. 76-82 en p. 128.
121 Albert en Le Compte, Series A, vol. 58, p. 19-21. Zie paragraaf 3.1.7.4.
122 Engel en anderen, Series A, vol. 22, p. 35. Zie paragraaf 3.1.7.2.
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3.1.8Artikel13 EVRM

"Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated
shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that
the violation has been committed by persons acting in an official capacity."l23

Art. 13 EVRM bevat geen zelfstandig recht, maar kan slechts aan de orde worden
gesteld in samenbang met de artikelen 2-12 EVRM of de rechten en vrijheden
opgenomen in de aanvulJende Protocollen.124 Art. 13 kan van toepassing zijn op
tuchtrecht, mits dus een van genoemde artikelen geschonden is.

De vraag rijst naar de verhouding van art. 13 EVRM tot art. 6 EVRM, dat
immers ook een van de rechten en vrijheden opgenomen in het EVRM is. Bij de
bespreking van art. 6 EVRM in paragraaf3.1.7 is gebleken dat art. 6 EVRM exten-
sief wordt uitgelegd in de jurisprudentie. Het Hof interpreteerde bij voorbeeld in
het arrest Golder art. 6, eerste lid, EVRM zo, dat het tevens een "right of access
to the court" omvat.

Daarmee hebben beide artikelen evenwel nog niet geheel dezelfde reikwijdte
verkregen. Art. 6, eerste lid, verleent een ieder, indien er sprake is van
"determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against
him", een beroep op een aan bepaalde vereisten voldoend gerecht. Bovendien
kan op deze bepaling voor de nationale (Nederlandse) rechter een beroep worden
gedaan. Art. 13 EVRM is daarentegen inroepbaar in geval van schending van de
rechten en vrijheden, die worden gegarandeerd in het EVRM, terwijl een effective
remedy niet per se een beroep op een rechter hoeft te betekenen 125. De HR heeft
reeds in 1960 art. 13 niet rechtstreeks toepasbaar verklaard126

Daarmee is art. 13 dus nog niet totaal overbodig geworden. Als immers art. 6
EVRM niet gescbonden is, dient onderzocbt te worden of art. 13 in verband met
andere gescbonden recbten wellicbt bescberming kan bieden. Als art. 6 daaren-
tegen wei geschonden blijkt, kan een onderzoek naar eventuele schending van art.
13 achterwege blijven in geval van overlapping van de garanties, die beide artike-
len bieden, of indien de bescherming die art. 13 geeft minder vergaand is dan die
van art. 6.

In paragraaf 3.1.7 is uiteengezet wanneer art. 6 EVRM van toepassing is op
tuchtprocedures. Uit het bovenstaande vloeit voort dat indien art. 6 EVRM van
toepassing is, onderzoek naar toepasselijkheid en reikwijdte van art. 13 EVRM
achterwege kan blijven. Pas als de Commissie en het Hof in hun jurisprudentie
aIsnog via een extensieve interpretatie bet belang van art. 13 EVRM vergroten,
ZOU dit ook voor de tuchtprocedures tot een ander oordeel kunnen lei den.

123 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 437-446; Van Dijk en Van Hoof 1990, p. 349
en p. 575-587; Digest of Strasbourg case-law vol. 4, p. 1-39; Fawcett 1987, p.
289-294; H. von Hebel, Artikel13 EVRM: Het recht op een effectief rechts-
middel, NJCM-Bulletin 1989, p. 898-915; Hirsch Ballin 1983, p. 22-24.

124 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 435 en p. 437-438.
125 Vergelijk bet HoC in het arrest Golder, Series A, vol. 18, p. 16; Van Dijk

1983, p. 88-89; Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 286-287 en p. 440-441.
126 HR 24-2-1960, NJ 1960, 483.
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3.J.9Artike/ J4IVBP

"1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination
of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit
at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent,
independent and impartial tribunal established by law. The Press and the public
may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order
iordre public) or national security in a democratic society, or when the interest
of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary
in the opinion of the court in special circumstances where publicity would
prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case
or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile
persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or
the guardianship of children.
2. Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed
innocent until proved guilty according to law.
3. In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be
entitled to the following minimum guarantees, in full equality:
(aJ To be informed promptly and in detail in a language which he understands of
the nature and cause of the charge against him;
(bJ To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and
to communicate with counsel of his own choosing;
(c) To be tried without undue delay;
(d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal
assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal
assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any
case where the interests of justice so require, and without payment by him in
any such case if he has not sufficient means to pay for it;
(eJ To examine, or have examined, witnesses against him and to obtain the
attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions
as witnesses against him;
(f) To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak
the language used in court;
(g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.
4. In the case of juvenile persons, the procedure shall be such as will take
account of their age and the desirability of promoting their rehabilitation.
5. Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and
sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.
6. When a person has by a fmal decision been convicted of a criminal offence
and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned
on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there
has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a
result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is
proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly
attributable to him.
7. No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which
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he has already heen fmally convicted or acquitted in accordance with the law
and penal procedure of each country."127

Art. 14 IVBP is voor een ieder van toepassing in geval van "determination of any
criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law".
Art. 6, eerste lid, EVRM omscbrijft de Engelse zinsnede 'rights and obligations
in a suit at law' als "civil rights and obligations", maar de Franse tekst is wei gelijk-
luidend. Daarom nemen Van Dijk en Van Dijk en Van Hoof aan dat beide
artikelen dezelfde strekking hebbenl28.

Hirsch Ballin betoogt129 echter op grond van de verdragsgeschiedeuis, dat art.
14 IVBP garanties inhoudt voor alle gevallen waarin een geschil betreffende de
rechtspositie van een burger moet worden beslecht. Door de woorden "in a suit at
law" wordt echter wei de toepasselijkheid beperkt tot de gevallen waarin reeds is
voorzien in een rechtsgang. Zo bezien hebben beide artikelen uiet dezelfde
strekking aangezien art. 6 EVRM de toepasselijkheid laat bepalen door het type
recht, dat in het geding is. Bovendien wordt art. 6 zo geinterpreteerd dat het
tevens een recht op toegang tot de rechter omvat.

Art. 14 IVBP is dus van toepassing indien in een voorziene rechtsgang een
geschil betreffende de rechtspositie van een burger moet worden beslecht. Ook in
een wettelijk geregelde tuchtprocedure kan zo'n geschil centraal staan, zodat het
artikel daarop van toepassing kan zijn. De voorziene rechtsgang moet dus aan de
in het artikel genocmde vereisten voldoen.

Hoewel beide artikelen bijna woordelijk gelijk zijn, zijn er toch enkele relevante
verschillen met art. 6 EVRM aan te wijzen.

De eerste volzin van het eerste lid bepaalt dat allen gelijk zijn voor de rechter
en de rechterlijke instanties. In de aanhef van het derde lid zijn de woorden in
volle gelijkheid opgenomen. Het recht op een eerlijk proces is in het eerste lid,
tweede volzin, gekoppeld aan het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en
verplichtingen in eell rechtsgeding ("in a suit at law"). Bovendien wordt in bet
eerste lid, tweede volzin, gesproken over een bevoegde recbterlijke instantie.l30 Er
zijn cnkele uitzonderingen op de openbaarbeid van het vonuis te weten het belang
van jeugdige personen, of indien het proces echtelijke twisten of de voogdij van
kinderen betreft (eerste lid, derde volzin).

Daarnaast zijn er nog enkele verschillen geformuleerd ten aanzien van procedu-
res waarin er sprake is van een "determination of any criminal charge". Het derde
lid, sub b, kent uitdrukkelijk het recht toe zich te verstaan met een door hemzelf
gekozen raadsman.P! Het derde lid, sub C, formuleert het recht zonder onredelijke
vertraging te worden berecbt.132 In het derde lid, sub d, is het recht opgenomen te

127 Van Dijk 1983, p. 62-67; Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 313-315; Van Dijk en
Van Hoof 1990, p. 394-397; Nowak 1989, p. 244-286.

128 Van Dijk 1983, p. 63; Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 314.
129 Hirsch Ballin 1983, p. 35-36.
130 Zie ook paragraaf 3.4.5.
131 Zie ook paragraaf 3.7.3.4.
132 Zie ook paragraaf 3.7.3.9,3.11.2.2 en 3.12.4.5.
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worden berecht in zijn tegenwoordigheid.l33 Bovendien is daarin geformuleerd dat
indien de betrokkene ~en recbtsbijstand beef! bij van bet recbt daarop in kennis
moet worden gesteld. Op grond van bet derde lid, sub g, kan de betrokkene Diet
worden gedwongen tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen.l35
Het vijfde lid bevat bet recbt op een bogere voorziening.136 In bet zesde lid is een
regeling voor een scbadeloosstelling 0fJ~enornen.137 In bet zevende lid wordt bet
ne bis in idem-beginsel geformuleerd.

Een aantal van deze verscbillen is weggenomen door bet Zevende Protocol bij
her EVRM.139

3.1.10Algemene beginselen van behoorlijke rechtspraak

Hierboven zijn enkele artikelen uit de Nederlandse Grondwet en uit bet EVRM
en het IVBP besproken, waarin het grondrecht op beboorlijke rechtspraak is ge-
positiveerd. Ook in bet ongeschreven recht zijn interessante aanknopingspunten
te vinden voor de beantwoording van de vraag aan welke eisen de wettelijke rege-
ling van de tuchtprocedure ingevolge grondrechten moet voldoen.

In wet en rechtspraak zijn, als norm voor bet uitoefenen van bestuursbevoegd-
beden en voor de recbterlijke toetsing achteraf, de algemene beginselen van
beboorlijk bestuur tot ontwikkeling gekomen. Ook de literatuur heeft daar een
bijdrage aan geleverd.P?

Enkele schrijvers bebben een poging gedaan daaraan verwante algemene begin-
selen van beboorlijke recbtspraak op te sporen en te rubriceren.P! Sommige

133 Zie ook paragraaf 3.7.3.2.
134 Zie ook paragraaf 3.7.3.4.
135 Zie ook paragraaf 3.7.3.1 en 3.8.
136 Zie ook paragraaf 3.12.4.
137 Zie ook paragraaf 3.13.8.
138 Zie ook paragraaf 3.10.2.
139 Trb. 1985, 2; uieuwe Nederlandse vertaling in Trb. 1990, 16l.
140 Zie A.J.e. de Moor- Van Vugt, Algemene beginselen van beboorlijk bestuur

en buiteulandse equivalenten, Een recbtsvergelijkend onderzoek, KUB Vak-
groep Staats- en Bestuursrecbt, W.EJ. Tjeenk Willink Zwolle 1987, en de
daarin genoemde literatuur.

141 J.M. Polak, Algemene beginselen van beboorlijke recbtspraak, NJB 1968, p.
417-422; J.M. Polak, Vormen en beginselen van recbtspraak in bet algerneen,
Publikatie van de Vereniging voor Bouwrecbt, or. 4, Deventer 1976; H. van
Maarseveen en H. Stout, Algernene beginselen van beboorlijke rechtspraak,
NJB 1979, p. 193-200 en in een naschrift aileen van de band van Van
Maarseveen op p. 367-368; E.M.H. Hirsch Ballin, Beginselen van klacbtpro-
cesrecbt en de Wet Nationale ombudsman, Kluwer/W.EJ. Tjeeok Willink,
Deventer 1986.
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pubJikaties zijn toegespitst op het burgerlijk procesrecht142, het strafprocesrecht'V,
het administratieve procesrechtl44 of het sociaal recht14S.

Er bestaat (nog) geen overeenstemming over de benaming van de beginselen:
a1gemene beginselen van behoorlijke rechtspraak, beginselen van administratieve
(enz.) rechtspraak, (a1gemene) beginselen van behoorlijk procesrecht, beginse\en
van een goede procesorde, beginselen van een behoorlijke rechtspleging. Ook
wordt een verschillend aantal beginselen onderscheiden met een varierende
inhoud.

Omdat vele wettelijke regelingen van tuchtprocedures uit slechts een of hooguit
enkele artikelen bestaan, kan er van worden uitgegaan dat er ongeschreven nor-
men zijn die die procedures nader vormgeven. In de literatuur is echter nog uiet
nagegaan welke ongescbreven normen dat zijn en welke eisen ze stellen teneinde
een eerlijke en behoorlijke tuchtprocedure te bewerkstelligen. In art. 17, sub c,
van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, dat beroep op het College van
Beroep voor het bedrijfsleven openstelt ter zake dat het tuchtgeding is gevoerd in
strijd met enig a1gemeen beginsel van behoorlijke rechtspraak, worden deze
normen overigens uitdrukkelijk genoemd.

Bij de beschrijving van de tuchtprocedures in paragraaf 3.2 tot en met 3.13 zul-
len ongeschreven procedurenormen wei ter sprake komen, maar zij kunnen uiet
uitputtend behandeld worden. Het accent ligt immers op de wettelijke regeling
en uiet op de wijze waarop in een concrete casus die wettelijk regeling wordt toe-
gepast. Tuchtjurisprudentie wordt slechts aJs illustratie gebruikt.

142 E.M. Wesseling-van Gent, Minimumvereisten voor een civiele procedure,
WPNR 5742, p. 393-399; idem, Het civiele geding in de toekomst: beschouwin-
gen over aanpassing en vernieuwing van de regels van het burgerlijk proces
in eerste aanleg naar aanleiding van de integratie van kantongerecht en recht-
bank, Gouda Quint BV Arnbem 1987, (diss.); J. ten Berg-Koolen, De goede
procesorde in het burgerlijk procesrecht, NJB 1986, p. 113-119.

143 GJ.M. Corstens, beginselen van behoorlijk procesrecht, trema" 1985, p. 173-
190; C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goede procesorde, Een analyse van
rechtspraak in strafzaken, Gouda Quint BV Amhem 1989 (diss.).

144 A.G. van Galen en H.ThJ.F. van Maarseveen, Beginselen van administratief
procesrecht, preadvies VAR 1978; M. Scheltema, Beginselen van admiuistra-
tieve rechtspraak, RM Themis 1978, p. 259-275; K. Wiersma, Administratieve
en burgerlijke procesgangen, beginse\en en organisatie in: Een goede proces-
orde, Opstellen aangeboden aan Mr. W.L. Haardt, Kluwer Deventer 1983,
p. 131-147; De Waard 1987.

145 P.F. van der Heijden, Een eerlijk proces in het sociaal recht?, Rechtspraak,
pseudo-rechtspraak en beginselen van beboorlijke rechtspraak: een onder-
zoek naar kwantiteit en kwaliteit van bijzondere vormen van geschilbehan-
deling in het sociaal recht, Kluwer Deventer 1984 (diss.).
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3.2 KJager

In paragraaf 3.1 is een uiteenzetting gegeven van de toepasseIijkheid van een aan-
tal met name genoemde grondrechten op de wetteIijk geregelde tuchtprocedures,
die in paragraaf 1.4 zijn opgesomd. In de rest van hoofdstuk 3 worden de grond-
rechteIijke eisen behandeld, waarna getoetst wordt of de Nederlandse wettelijke
regeling van de tuchtprocedures eraan voldoet. Daarbij wordt uitgegaan van de
volgorde gegeven in paragraaf 1.4.

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de vraag wie
klachtgerechtigd is (3.2.1), aan de vormvoorscbriften gesteld aan de klacht (3.2.2),
aan de vraag of er slechts een instantie bevoegd moet zijn tot klagen (3.2.3) en of
een klacht a1tijdvereist is (3.2.4). In paragraaf 3.2.5 komt de ontvanger van de
kJacht aan bod en in paragraaf 3.2.6 het direct geven van een afschrift van de
klacht aan de beklaagde.

3.2.1 Wie is klachtgerechtigd?

Grondrechten bevatten geen aanwijzingen wie in ieder geval klachtrecht roll be-
horen te hebben. De Europese Commissie voor de Rechten van de mens is van
mening dat de dader, die zich van blaam wi! zuiveren, niet klachtgerechtigd is: art.
6 EVRM bevat niet het recht een disciplinaire procedure tegen zichzelf te starten.!

In bepaalde gevallen zou een beroep gedaan kunnen worden op art. 13 EVRM of
op art. 5 Gw. Wat betreft art. 13 EVRM dient er echter dan sprake te zijn van een
in het EVRM gegarandeerd recht dat geschonden is. Het recht van petitie, dat op
grond van art. 5 Gw toekomt aan een ieder, legt het bevoegd gezag slechts een
ontvangst- en kennisnameplicht op en niet de plicht een tuchtprocedure te
beginnen.I

Met het indienen van een klacht door een k1agerwordt gewoonIijk het tuchtproces-'
in gang gezet. Onder klager versta ik een persoon of instantie anders dan degene
die de tuchtsanctie zaI opleggen. In paragraaf 3.3 zaI worden besproken tegen wie
een klacht kan worden ingediend.

In de wetteIijke regelingen van het tuchtprocesrecht vinden we aIIeriei aandui-
dingen wie bevoegd is een klacht in te dienen. Enkele wetten spreken aileen in

1 6907/75, 10-12-1975,D & R 3, p. 153-154.
2 Zie verder respectievelijk de paragrafen 3.1.8 en 2.5.
3 In die gevallen waarin een tuchtorgaan bevoegd is, is er geen sprake van een

k1ager. Voorbeelden hiervan zijn dus de rubrieken I (het militaire tucht-
recht), ill (het ambtenarentuchtrecht), IV (NS) en XII (het gedetineerden-
tuchtrecht). Bovendien is er in de rubrieken VI en VII niet a1tijd in eerste
aanIeg een tuchtcollege ingesteld, zodat in die gevallen het bestuur van de
vereniging of de stichting de tuchtbeslissing neemt. Een apart tuchtcollege
in eerste aanIeg is er wei op grond van de LandbouwkwaIiteitswet, de Wet
Autovervoer Goederen en de Loodsenwet. Zie verder paragraaf 1.4 en 3.2.4.
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1

het algemeen over de mogelijkheid klachten in te dienen4.S Andere wetten geven
een nadere omschrijvin~ van de klachtgerechtigde zoaJs belanghebbcnde'', recht-
streeks belanghebbende en degene die een klacht heeft over de wijze waarop een
lid van de rechterlijke macht in de uitoefening van zijn bediening of een meervou-
dige kamer van een rechterlijk college zich jegens hem heeft gedragen8.

4 Art. 40, eerste lid, Wet op de Registeraccountants; art. 41, eerste lid, Wet
op de Accountants-adrninistratieconsulenten; art. 56, eerste lid, Uitvoerings-
besluit autovervoer goederen 1988; art. 50bb Wet op het Notarisambt; art.
46c Advocatenwet; art. 18, eerste lid, Octrooigemachtigden-regiement.

5 10 de jurisprudentie betreffende het advocatentuchtrecht wordt wei de eis
gesteld dat een klager belanghebbende dient te zijn. Zie bijvoorbeeld Hof
van Discipline 16-11-1970, 248, Adv.bl. 1972, p. 154-158 (Raad van Toezicht
had klager niet-ontvankelijk verklaard omdat klachtrecht slechts toekomt aan
degenen wier belang door het gewraakte handelen van de advocaat is geschaad
of wier functie medebrengt dat zij een bijzonder belang hebben bij het weren
en beteugelen van misslagen door advocaten. K1ager had zodanig belang
of kwaliteit niet); Raad van Toezicht 10-6-1974,Adv.bl. 1975, p. 284 (ontvan-
kelijk is een man, die klaagt over zijns inziens niet te pas komende uitlatingen
van een advocaat ten aanzien van zijn vrouw); HvD 4-10-1983, 767, Adv.bl.
1984, p. 150 (het Hof wijst een verzoek om een Raad van Toezicht aan te wij-
zen voor de behandeling van een klacht tegen een Deken af, omdat de verzoe-
kers zo zij aI als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt, een te ver ver-
wijderd belang hebben bij de feiten, waarover zij klagen om aJs klagers in de
zin der Advocatenwet te kunnen worden aangemerkt) en Raad van Toezicht
23-8-1984, Adv.bl. 1985, p. 444-445 (men kan niet klagen over de wijze
waarop de advocaat der wederpartij zijn client bijstaat, tenzij een advocaat
zijn tegenpartij tegemoet is getreden op kennelijk onbehoorlijke wijze dan wei
zijn tegenpartij zonder redelijk doel heeft benadeeld). Het is de vraag of dit
procesrechtelijk gezien terecht is. Hierbij is als voorbeeld weer te gebruiken
HvD 16-11-1970,248, Adv.bl. 1972, p. 154-158: nadat de Raad van Toezicht
klager niet-ontvankelijk had verklaard, onderzocht de Raad ambtshalve zeer
uitgebreid (waarbij verscheidene getuigen worden gehoord) de klacht en
oordeelde dat de beklaagde generlei verwijt kon worden gemaakt. 10 dit geval
had men naar mijn mening de klacht van betrokkene ontvankelijk dienen te
verklaren. Vervolgens kan men dan na een inhoudelijk onderzoek van de klacht
besluiten dat de klacht (kennelijk) ongegrond is.

6 Art. 65a, eerste lid, Wetboek van Koophandel.
7 Art. 10, eerste lid, Medische Tuchtwet j" art. 20 Reglement medisch tucht-

recht en oplossing van geschillen; art. 21, eerste lid, Wet op de paramedische
beroepen; art. 80, eerste lid, sub a, voorstel van Wet big met uitzondering van
klachten tegen een verpleegkundige (tweede lid); art. 29, eerste lid, voorstel
van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 37, eerste lid,
Loodsenwet.
Drion 1987, p. 79 is van mening, dat beter van direct betrokkene had kunnen
worden gesproken. Zie ook Drion 1987, p. 18-22.

8 Art. 14a Wet r.o.
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Oaamaast worden enkele k1agers mel name genoemd. Zij zijn te verdelen in drie
groepen, te weten
- len eerste: de derden9 zoals passagiers of andere opvarendenl'', inzittenden+', de
eigenaar (van het schip)12, een of meer van de assuradeurenl-', bevrachters'" en
schepelingen'P;
- len tweede: tucbtrechtelijke rechtssubjecten zoals een geneeskundige of land-
art516 en

- len derde: de toezichthouders zoals d":fene die aan degene over wie wordt
geklaagd, een opdracht heeft verstrekt! , degene bij wie of het besluur van een
inslelling waarbij degene over wie wordt geklaagd, werkzaam of voor hel verlenen
van individuele gezondheidszorg ingeschreven is18, het bestuur van een lichaam of
inrichting waarbij degene over wie wordt geklaagd in dienst of ingeschreven is19,
de maalschappij in welker diensl de gezagvoerder of diens vervanger is20, het
bestuur-", de algemene raad of het bestuur van een regionale corporalie22, bestuur

9 Zie voor deze terminologie paragraaf 1.3.
10 Art. 49, eersle lid, Schepenwet.
11 Art. 38, eerste lid, Luchtvaartrampenwet,
12 Art. 49, eerste lid, Schepenwet.
13 Art. 49, eerste lid, Schepenwel en art. 38, eerste lid, Luchtvaartrampenwet,
14 Art. 49, eerste lid, Schepenwet en art. 38, eersle lid, Luchtvaartrampenwet,
15 Dat zijn allen, die zich als scheepsofficieren of scheepsgezellen aan boord

bevinden of zich als zodanig hebben verbonden. Art. 49, eerste lid j" art. 1
Schepenwet.

16 Art. 21, eersle lid, j' art. 1, eerste lid, WeI op de paramedische beroepen:
deze klagers zouden i.c. ook in de categorie toezichthouders kunnen worden
ondergebracht.

17 Art. SO, eerste lid, sub b, voorstel van Wet big.
18 Art. SO, eerste lid, sub C, voorstel van WeI big.
19 Art. 10, eerste lid, Medische Tuchtwet j' art. 20, 3' sub b, Reglement

medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen; art. 21, eerste lid, WeI op
de paramedische beroepen. Orion 1987, p. 23.

20 Art. 38, eerste lid, Luchtvaartrampenwet,
21 Art. 11 Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet, art. 10 Reglemenl op de

tuchtrechtspraak van de Stichting Nederlandse Baconcontrole (door of
namens); art. 16 voorlopig luchtreglement van de Stichting Scharreleieren-
controle (namens d.b.); art. 12 Tuchtreglemenl van de Vereniging Kwaliteits-
Controle-Bureau voor Groenten en Fruit (namens bestuur); art. 9 tuchtregle-
ment van de Sticbting Centraal Orgaan Zuivelcontrole (door of namens
centraal bestuur); art. 10 Reglement op de ruchtrechtspraak van de Stichting
Nederlandse Vleeswarenkontrole (door of namens); art. 10 Reglemcnt op de
Tuchtrechtspraak van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (door of namens
bestuur van de stichting).

22 Art. 37, eerste lid, Loodsenwet.
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van de Orde23, een officier van justitie24, een inspecteur van het Staatstoezicht op
de Volksgezondheid+', de hoofdinspecteur of de regionale inspecteur van de volks-
gezondheid, wie de aangelegenheid uit hoofde van de hem toevertrouwde belan-
gen aangaat26, door of op last van het hoofd van de scheepvaartinspectic/", door
de Directeur van de Lucbtvaartdienst/s, een door de Minister van Landbouw en
Visserij aangewezen ambtenaar29 en de procureur-generaal bij de Hoge Raad30•

23 Art. 40 Wet op de Registeraccountants: verzoek geheten. Uitsluitend behande-
ling op verzoek indien de wederom ingeschreven betrokkene wordt "aange-
klaagd" ter zake van handelingen en gedragingen, die gedurende de tijd, dat
zijn inschrijving was doorgehaald, hebben plaats gehad. Zie art. 40, tweede lid,
j' art. 33, vierde lid. Zie verder paragraaf 3.9.2.6.

24 Art. 65a Wetboek van Koophandel. Zie ook paragraaf 3.10.2.
25 Art. 10, eerste lid, Medische Tuchtwet j' art. 20 Reg/ement medisch tucht-

recht en oplossing van geschillen; art. 21, eerste lid, Wet op de paramedische
beroepen. Drion 1987, p. 23-27. Zie ook de Leidraad klachtonderzoek
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Stcrt, 1988, 10, p. 12-13.

26 Art. 80, eerste lid, sub d, voorstel van Wet big.
27 Art. 49, eerste lid, Schepenwet.
28 Art. 38, eerste lid, Luchtvaartram penwet.
29 Art. 29, eerste lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde.
30 Art. 13a, eerste lid, Wet r.o.: vordering geheten. Zie ook art. 14a Wet r.o.
31 Drion 1987,p. 19.

Orion stelt de vraag31of ook een handelingsonbekwame, bijvoorbeeld een patient,
die met rechterlijke machtiging is opgenomen in een psychiatrische inrichting, be-
voegd is een klacht in te dienen bij een tuchtcoUege. Ik ben geneigd de vraag met
ja te beantwoorden. In de tuchtwetten wordt geen expliete regeling hieromtrent
gegeven en in paragraaf 3.2.2. zal blijken dat ook nauwelijks vormvoorschriften aan
de klacht worden gesteld. Kortom, de tuchtrecbtspraak is relatief gemakkelijk
toegankelijk, waarna de inhoud van de klacht centraal dient te staan. De klacht
moet inhoudelijk beoordeeld worden. Irrelevant is dus ook of de klager een
querulant is, want ook zo'n klager kan een terechte klacht indienen.

De vraag of altijd een klacht vereist is, wordt behandeld in paragraaf 3.2.4.

3.2.2 Vormvoorschriften klacht

De klacht is gewoonlijk het startsein voor de tuchtprocesvoering. Vormvoorschrif-
ten, die aan de klacht gesteld worden, dienen daarom mijns inziens op grond van
art. 113, tweede lid, Gw bij de wet te worden geregeld. In de meeste wetten worden
thans geen nadere cisen gesteld aan de klacht. De tuchtjurisprudentie mag daar
niet alsnog verandering in aanbrengen.
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Sommige regelingen eisen aileen een op schrift gestelde klacbt. 32 Ook art. 10,
eerste lid, Mediscbe Tucbtwet bepaalt slechts dat de zaak aanhangig wordt gemaakt
door een scbriftelijke klacbt. De artikelen 19 en 20 Reglement mediscb tuchtrecht
en oplossing van geschillen steUen ecbter uitgebreidere eisen, te weten een onder-
tekend klaagscbrift, bevattend de naam en woonplaats van de klager, de klacht
en de feiten en gronden waarop deze berust en vermelding van bet belang dat de
klager beeft bij bet onderwerp van de klacbt, respectievelijk van de onderlinge
verbouding van bet klagende licbaam en de aangeklaagde, of van de kwaliteit van
inspecteur. De artikelen 23-25 regelen bet berstel van verzuim. Het Reglement is
gebaseerd op art. 15 Mediscbe Tucbtwet, dat luidt:

"Wij regelen verder bij algemeenen maatregel van bestuur den zetel, bet ambts-
gebied, de samenstelling, de bevoegdbeid en de orde van bebandeling van
zaken van de Colleges voor de beslissing in eersten aanleg en van bet Centraal
CoUege alsmede de orde van bebandeling van zaken door de gerecbtsboven. Wij
regelen daarbij tevens aIIes wat voor de uitvoering van deze wet voorziening
vordert."

Hoewel dit artikel zeer ruim geredigeerd is, biedt bet niet uitdrukkelijk ruimte
voor de regeling van de bier gestelde, verdergaande, vormvoorscbriften. Als Orion
stelt dat "de colleges zicb ten aanzien van de vorm van de klaagscbriften niet
formalistiscb opstellen,,33, mag daar dus gezien bet biervoor overwogene aan
worden toegevoegd "terecht",

Ook art. SO, eerste lid, voorstel van Wet big eist een schriftelijke klacbt. Het
derde lid bepaalt ecbter uitdrukkelijk dat de inboud van bet klaagscbrift moet
voldoen aan de daaromtrent bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen.
Wat dat betreft dus een vooruitgang ten opzichte van de huidige regeling. Uit de
toelicbting in de kamerstukken blijkt ecbter een wel erg uitgebreide regeling in
bet verscbiet te liggen omdat ten aanzien van de inboud van bet klaagscbrift de
volgende punten zullen worden opgenomen: naam en adres van de klager, onder-
tekening door de klager, het belang dat de klager bij bet onderwerp van de klacbt
heeft c.q, de boedanigbeid van inspecteur c.q. de verbouding tot de aangeklaagde.
Bovendien dient bet klaagscbrift te bevatten

"een omscbrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, medede-
ling wie zich aldus heeft gedragen, vermelding van bet tijdstip waarop de gedra-
ging beeft plaatsgevonden en een weergave van de overige relevante feiten en om-
standigbeden ( ..) [en] de reden ( ..) waarom de klager meent bezwaar te moeten
maken tegen de gedraging''. 34

32 Art. 21, eerste lid, Wet op de paramediscbe beroepen; art. 29 voorstel van
Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (op grond van art. 41, aanhef
en sub c kunnen bij amvb regelen worden gesteld inzake de klacbten, bedoeld
in art. 29); art. 37 Loodsenwet; art. 50bb Wet op het Notarisambt; art. 46c
Advocatenwet; art. 18, eerste lid, Octrooigemachtigden-reglement.

33 Orion 1987, p. 28-37 en p. 81-87, citaat p. 29-30.
34 Kamerstukken II 1987-1988, 19522, Dr. 8, p. 15-16.
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Gezien de regelingen in de andere tuchtwetten schiet dit te ver door: zelfs het
tijdstip van de gedraging moet worden vermeld. Oat tijdstip kan erg lastig te
bepalen zijn met name in geval van het plegen van een tuchtvergrijp door een
nalaten door het tuchtrechtelijk rechtssubject! De sanctie van niet-ontvankelijk-
heid van de kIager, indien de kIacht niet voldoet aan deze eisen (art. 81, vierde
lid), moet dan ook zeer terughoudend worden toegepast.

35 Art. 7 Verordening op de tuchtrechtspraak.
36 Art. 14a, tweede lid, Wet r.o.
37 Art. 10 Regiement op de tuchtrechtspraak van de Stichting Nederlandse

Baconcontrole; art. 9 tuchtreglement van de Stichting Centraal Orgaan
Zuivelcontrole; art. 10 Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting
Nederlandse Vleeswarenkontrole; art. 10 Reglement op de Tuchtrechtspraak
van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst.

38 Art. 16 voorlopig tuchtregiement van de Stichting Scharreleieren-controle
(extra in drievoud); art. 12 Tuchtregiement van de Vereniging Kwaliteits-
Controle-Bureau voor Groenten en Fruit.

39 Voorbeelden van kIaagschriften betreffende respectievelijk het medische,
notariele en het advocatentuchtrecht zijn te vinden in Modellen voor de
Rechtspraktijk, VITI,p. 401-462.

Wat uitgebreidere eisen dan aileen een schriftelijke kIacht gelden ook voor kIach-
ten betreffende registeraccountants, te weten schriftelijk, gemotiveerd en onder-
tekend en een met name genoemde registeraccountant betreffend35; voor kIachten
tegen leden van de rechterlijke macht, te weten een verzoekschrift, dat naam en
adres van de verzoeker bevat en een zo duidelijk m~elijke beschrijving van de
bedoelde gedraging en de daartegen gerezen kIacht en voor kIachten in het kader
van de Landbouwkwaliteitswet, te weten een schriftelijke verkIaring, inhoudend
een korte omschrijving van de ten laste gelegde overtreding, een verkIaring van
relevante feiten en de naam en het adres van de betrokken aangeslotencmr'",
waarbij het tuchtreglement van de Stichting Scharreleierencontrole en van de
Vereniging Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit als extra eis stellen
vermelding van tijd en plaats van de overtredin~.

Omdat in het kader van de Landbouwkwaliteitswet aileen het bestuur van de
vereniging of stichting kIachtrecht is toegekend, is het terecht dat aan de kIacht
hogere eisen worden gesteld dan gewoonlijk in het tuchtrecht. Voor het overige
wettelijk geregelde tuchtrecht lijkt het mij redelijk dat in de wet geeist wordt,
dat de kIacht schriftelijk is, begrijpelijk (waarbij dus uit enige motivering blijkt
waarom deze kIacht wordt ingediend) en niet anoniem. Verder zou ik geen
formele barrieres willen opwerpen.V

3.2.3 Een klagende install tie ?

De wettelijk geregelde tuchtprocedure start dus gewoonlijk door middel van een
kIacht. In paragraaf 3.2.1. bleek dat in de tuchtwetten kIachtrecht niet aileen is
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toegekend aan op het desbetreffende terrein deskundigen.F' Bijvoorbeeld in het
medisch tuchtrecht blijken vele klachten door (niet medisch geschoolde) patienten
te worden geuit: in het medisch tuchtrecht is de klacht van een patient/leek

"een beschrijving, hoogst subjectief en vaak onbeholpen, van feitelijke,
grotendeels physieke ervaringen opgedaan in een ongewone situatie. Met die
beschrijving, vaak maanden later opgesteld en dan reeds bijgekleurd, wordt het
rucbtproces aangevangen.t'!

Een ondeskundige klager heeft dikwijls weinig inzicht in hetgeen bij van een J
tuchtrecbtelijk rechtssubject mag verwacbten en wat hij bern kan verwijten42

Vervolgens ontstaan ook problem en als bet tot een zitting komt:

"Immers, veelallijkt de medisch-niet-dcskundige klager nogal bulpeloos tegen-
over, niet aileen de medisch-deskundige aangeklaagde maar ook de vier medici-
leden-geneeskundigen. Eigenlijk zou de klager bijzondere bescberming behoeven I
om in bet geding "aan zijn recht" te kunnen komen ( ..). De hulpeloosheid van de I
klager wordt nog geaccentueerd door de - voor hem - gebruikte "gebeimtaal" ter
zitting. De gedachtenwisseling van medici onder elkander wordt gekenmerkt
door gebruik van talloze technische termen en het is meestal vrijwel ondoenlijk
de anatomisch, fysiologisch, chemisch ondeskundige leek in kort bestek uitJeg
te geven (ook al wordt dit wei gepoogd).

Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat de klager, die te horen krijgt dat zijn
klacht is afgewezen, na een voor hem onbevredigend verloop van de zitting, het
gevoei krijgt tegen een "bierkaai" van mediscb deskundigen te hebben moeten
strijden, terwijl zijn "onderspit" te voren al vaststond."43

Om dit probleem op te lossen is in de literatuur voorgesteld over te gaan tot een ~
klagende instantie, die belast zou worden met opsporing en vervolging van tucht- ,
vergrijpen. Dit is reeds zo geregeld in het tuchtrecht in het kader van de Land-

40 Zie ook Taat 1948, p. 62-64.
41 Jhr. P J.W. de Brauw, De positie van de klager in het medisch tuchtrecht,

TvGR 1985, p. 79-80.
Hetzelfde probleem wordt beschreven in het verslag van het Medisch Tucht-
college te Amsterdam over de jaren 1981 tot en met 1983, TvGR 1985, p. 19:
"Voorts is een vrij groot aantal klachten onbeholpen gesteld, zodat de
strekking soms niet makkelijk is te begrijpen, terwijl bet ook voorkomt dat
onduidelijk is tegen wie de klacht nu eigenlijk is bedoeld. Het kan voor
klagers ook bijzonder moeilijk zijn, uit te vinden tegen wie zij bun klacht
moeten rich ten; men denke aan behandelingen in ziekenhuizen, waarbij meer
dan een en soms zelfs vele artsen zijn betrokken." Zie ook De Doelder 1981,
p.124.

42 Vergelijk Sluijter 1984, p. 99-100.
43 Knap 1984, p. 17-18 en p. 62-63.
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bouwkwaliteitswer4". Tuchtrecht dient immers in beginsel niet bet prive-belang van
de k1ager, maar bet a1gemeen belang en bet groepsbelang staan centraal.45 Als
voordelen van een k1agende instantie worden dan genoemd, dat ten eerste door een
deskundige bet k1aagscbrift wordt geformuleerd"6, wat, ten tweede, de behandeling
van de k1acht ter terechtzitting versterkt47. Daardoor kan bovendien de k1acht aIs
tenlastelegging kan worden opgevat.48 De ambtsbalve k1ager kan tevens de opspo-
ring ter band nemen49 Ten vijfde worden de tncbtrecbtelijke rechtssubjecten niet
blootgesteld aan louter rancuneuze of wilIekeurig k1agende derden.50 Ten zesde
worden tncbtcolleges zo niet gedwongen tot voortijdige uitspraken.P! Omdat de
ambtsbalve k1ager een a1gemeen overzicbt over de bandel en wandel van bet tucht-
recbtelijk recbtssubject beeft, zuIIen beslissingen evenwicbtiger worden.52 Ten
achtste wordt mogelijk de k1ager van de ongegrondbeid van de k1acht overtnigd53

Ten negende kan de ambtshalve k1ager de bevoegdbeid worden verleend kennelijk
ongegronde k1acbten af te wijzen54 en tot slot kan hij aIs intermediair tnssen
tucbtrecbtelijke instantie en OM functioneren bijvoorbeeld om strafrechtelijke en
tuchtrecbtelijke vervolging te voorkomen of althans die dubbele vervolging te
coordineren,55

Er zitten ecbter enkele praktische nadelen56 aan bet voorstel uitsluitend een (in
te stellen) inspectie te belasten met opsporing en vervolging van tncbtvergrijpen.

44 Art. 10 Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting Nederlandse Bacon-
controle; art. 16 voorlopig tuchtreglement van de Stichting Scharreleieren-
controle; art. 12 Tuchtreglement van de Vereniging Kwaliteits-Controle-
Bureau voor Groenten en Fruit; art. 9 tuchtreglement van de Stichting
Centraal Orgaan Zuivelcontrole; art. 10 Reglement op de tnchtrechtspraak
van de Stichting Nederlandse Vleeswarenkontrole; art. 10 Reglement op de
Tuchtrechtspraak van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst.
Het tuchtgerecht beslist echter gewoonlijk op de grondslag van de omscbrij-
ving van het feit in de oproep, die echter door het secretariaat van het tucht-
gerecht is opgesteld en verzonden.

45 Santen 1984, p. 158-159.
46 De Doelder en Nipperus, WPNR 5484, p. 408; De Doelder 1981, p. 124-126, p.

137. Op p. 202 wordt bepleit in een kaderwet op te nemen dat aIs aanklager
fungeert bij de tuchtcolleges een staatsinspecteur van toezicht op de betref-
fende groep. Bakker en De Doelder 1984, p. 279.

47 De Brauw, TvGR 1985, p. 82-83.
48 De Doelder 1981, p. 124-126; Bakker en De Doelder 1984, p. 279-280. Zie

verder paragraaf 3.6.1.
49 De Brauw, TvGR 1985, p. 82-83. Zie verder paragraaf 3.5.
50 Bakker en De Doelder 1984, p. 279.
51 De Doelder 1981, p. 164.
52 De Doelder en Nipperus, WPNR 5484, p. 408.
53 Knap 1984, p. 19.
54 De Doelder en Nipperus, WPNR 5484, p. 408.
55 De Doelder en Nipperus, WPNR 5484, p. 408. Zie paragraaf 3.10.2.
56 De Doelder en Nipperus, WPNR 5484, p. 408.
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Ten eerste is een (redelijk) grote groep een voorwaarde voor het instellen van een
inspectie. Ten tweede rijst de vraag over welk een autoriteit de Inspecteur dan wei
niet zal dienen te beschikken om met voldoende overwicht zijn werkzaamheden te
verrichten. Overigens maken thans bij de medici de inspecteurs van hun eigen
klachtbevoegdheid (dus naast of in plaats van de particuliere klager) weinig
gebruik.f? Ook de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening onder voorzitter-
schap van prof. mr. 1.Th. de Vreeze stelde voor dat aIs enige de regionaal
inspecteur van de volksgezondheid bevoegd zou zijn een klacht bij een tuchtcollege
in te dienen58 Het voorstel van Wet big heeft deze aanbeveling niet overgenomen
ondanks het voordeel van een deskundiger formulering van de klacht:

"Naar huidige opvatting zou een dergelijke gedragslijn worden gezien als een
bevoogding van de patient, welke zich niet verdraagt met de alom bepleite
mondigheid. ,,59

Bovendien houdt het voorstel van de Staatscommissie in dat tegen beslissingen van
de inspecteur, dat hij geen klacht in zal dienen bij het tuchtcollege, in beroep kan
worden gegaan bij het centrale tuchtcollege. Het regelen van zo'n beroepsrecht is
principieel noodzakelijk, maar het kan een aanzienlijke belasting van het college
en de betrokken inspecteur met zich brengen.60

Naar mijn mening is terecht de ambtshalve klager niet opgenomen in het voorstel
van Wet big. Het past niet (meer) in deze tijd, waarin er sprake is van een toegeno-
men openheid en openbaarheid en waarin tevens de positie van de klager een ont- (
wikkeling doormaakt van louter aangever tot procespartij.s! Bovendien zou de
ambtshalve klager met voldoende overwicht zijn werkzaamheden dienen te ver- ,
rich ten teneinde het gevaar te vermijden dat hij gerdentificeerd wordt met het
tuchtcollege. Er zijn echter nog andere voorstellen gedaan, die ook tot doel hebben
de kwaliteit van de klacht te verhogen, zonder dat de patient/leek zijn klachtrecht
wordt ontnomen. Bijvoorbeeld Van der Wielen stelde voor62 een landelijk ombuds- \
manachtig adviesbureau voor de gezoodheidszorg in het leven te roepen, aanleu-

57 Verpaaleo, Handeliogen NIV 1971, tweede deel, p. 112, is van mening dat een
Opeobaar Ministerie bijvoorbeeld in het advocatentuchtrecht wei wenselijk
zou zijn, maar hij vraagt zich af hoe het praktisch te verwezenlijken.

58 Rapport van de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening, uitgebracht
op 14-6-1973, Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Verslagen
en Rapporten 1973, or. 15, p. 65-67. Zie Kamerstukken II 1985-1986, 19522,
or. 3, p. 5 en p. 67. Orion 1987, p. 80-81.
Voorstander van invoering zijn Knap 1984, p. 18-20, p. 31 en p. 63-65 en
De Brauw, TvGR1985, p. 83-84.

59 Kamerstukken II 1985-1986, 19522, or. 3, p. 68.
60 Kamerstukken II 1985-1986, 19522, or. 3, p. 68.
61 Bitter 1984, p. 115-117; Haardt 1984, p. 7-8; Orion 1987, p. 18 en p. 79-80.
62 Y. van der Wielen, Een ombudsman gezondheidszorg, Beschouwingen en

suggesties uit de praktijk van de tuchtrechtspraak, Me 1984, p. 1379 en p.
1381-1382.
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nend tegen dat van de nationale ombudsman. Het bureau zou kunnen voorzien in
een deskundige, ook juridisch, adviserende opvang van allerlei k1achten over ge-
zondhcidszorgfinstellingen). Bij de tendens naar versterking van de positie van
de (niet-deskundige) k1ager shut ook beter aan dat hij hulp krijgt bij het opstellen
van een k1acht63. Indien de k1ager daarom verzoekt, is in het notariele tuchtrecht
de secretaris van de Kamer van Toezicht de k1ager behulpzaam bij het op schrift
stellen van de k1acht. In het advocatentuchtrecht kan de k1ager de deken verzoeken
behulpzaam te zijn bij het op schrift stellen van de k1acht,maar ook bij het verdui-
delijken van een ingediende k1acht.64 Ook door de bevoegdheid hoger beroep in te
stellen, toe te kennen aan bijvoorbeeld de deken van de Orde van Advocaten65, de
inspecteur van de volksgezondheid of het bestuur van het NIYRA wordt het gemis
van een instantie a1shet OM goedgemaakr=.

63 Haardt 1984, p. 3 en p. 7-8.
64 Art. 50bb, eerste lid, tweede volzin, Wet op het Notarisambt; art. 46c,

eerste lid, Advocatenwet. Van Slooten, WPNR 5978, p. 664.
65 Bitter 1984, p. 124: "De deskundigheid van het OM op strafrechtelijk terrein

vindt men terug in de figuur van de deken op tuchtrechtelijk terrein."
66 Haardt 1984, p. 7.
67 Art. 37 e.v. Wet op de Krijgstucht j' art. 27 e.v. Reglement betreffende de

krijgstucht; art. 51 e.v. voorstel van Wet militair tuchtrecht (het tuchtproces
vangt aan met de uitreiking van de beschuldiging); art. 30 e.v. Wet gewetens-
bezwaren militaire dienst; art. 125, eerste lid, sub k, Ambtenarenwet 1929 j"
art. 80-84 ARAR inelusief de andere regelingen nit de rubrieken III en IV
in paragraaf 1.4.

68 Art. 18 Besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening; art. 100, eerste
lid, Gevangenismaatregel.

3.2.4 Klacht altijd vereist?

Niet aI het wettelijk geregelde tuchtrecht start door middel van een klacht inge-
diend door een k1ager. Bijvoorbeeld de regeling van het militaire tuchtrecht en van
het ambtenarentuchtrecht gaan er van nit dat a1tijdhet tuchtorgaan, dat is dus het
bevoegd gezag, het initiatief neemt tot een tuchtrechtelijke vervol.w:g. In de tucht-
procedure is hier dan ook geen plaats ingeruimd voor een k1ager. 7 In het tucht-
recht op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening en in het gedetineerdentucht-
recht bestaat wei uitdrukkelijk de mogelijkheid dat het tuchtorgaan een beslissing
neemt op grond van een rapport opgesteld door respectievelijk een door het hoofd
van het werkverband daartoe aangewezen functionaris en door de gestichtsambte-
naar, die ten aanzien van een gedetineerde feiten constateert die onverenigbaar
zijn met de goede orde en tucht in het gesticht.68

In art. 9d van de Wet economische mededinging is niets geregeld ten aanzien van
de vraag of de procedure aanvangt met een k1acht en of ambtshalve optreden van
het tuchtcollege mogelijk is.

Wat betreft de rubrieken VI en VII (landbouwtuchtrecht en pbo-tuchtrecht) is
niet in alIe regelingen voorzien in een tuchtcollege in eerste aanleg, zodat in die
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gevallen het bestuur van de vereniging of de stichting de tuchtbeslissing neemt.
Een apart tuchtcollege in eerste aanJeg is er wei op grond van de Landbouwkwali-
teitswet, de Wet Autovervoer Goederen en de Loodsenwet.

Er zijn ook enkele tuchtregelingen, waarin naast een k1achtbevoegdheid voor een
klager, de mogelijkheid geopend is dat het tuchtcollege ambtshalve optreedt.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in art. 56, eerste lid, van het Uitvoeringsbe-
sluit autovervoer goederen 1988, art. 40 van de Wet op de Registeraccountants, art.
41, eerste lid, van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten69, art. 65a
Wetboek van Koophandel, art. 61 Comptabiliteitswet 1976en art. 18, eerste lid,
Octrooigemachtigden-reglement.

Op de vraag, welke gevolgen dit ambtshalve optreden heeft of behoort te hebben
voor het tuchtprocesrecht, wordt ingegaan in paragraaf 3.6.1.

3.2.5 Klachtontvanger

De k1ager dient te weten bij welke persoon of instantie bij zijn k1acht moet indie-
nen. Toch is in een aantal tuchtwetten geen expliciete regeling opgenomen. In die
gevallen lijkt het mij voor de hand liggend eventuele klachten in te dienen bij het
ter zake bevoegde tuchtcollege.

Een regeling is wei opgenomen in art. 17 van het Reglement medisch tuchtrecht
en oplossing van geschillen, dat daarvoor aanwijst de secretaris van het College
binnen welks ambtsgebied de persoon, tegen wie de k1acht gericht is, woonplaats
heeft en bij gebreke van zodanige woonplaats bij de secretaris van het College te
Amsterdam. Art. 18 voegt daaraan toe, dat in geval van inzending van het klaag-
schrift bij aangetekende brief de secretaris de inzender bericht van ontvangst geeft.

Art. SO,eerste lid, aanhef, voorstel van Wet big en art. 29, eerste lid, voorstel
van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde bepalen dat een zaak bij
het bevoegde regionale tuchtcollcge respectievelijk bij het veterinair tuchtcollege
aanhangig wordt gemaakt.

Op grond van art. 49, tweede lid, Schepenwet moet de aanklacht worden in-
gediend bij het hoofd van de scheepvaartinspectie (die zelf ook een aanklacht kan
indienen), bij de Raad voor de Scheepvaart, bij het districtshoofd in de Nederland-
se Antillen of bij de Commissie van Onderzoek. Het derde lid regelt dat, indien
men zich in het buitenland bevindt, men zich ook tot de bevoegde consulaire
ambtenaar kan wenden, die vervolgens de aanklacbt zendt aan de Raad voor de
Scbeepvaart.

Art. 38, tweede lid, Lucbtvaartrampenwet bestempelt tot aanklacbtontvanger de
Directeur van de Lucbtvaartdienst (die zelf ook bevoegd is een aanklacbt in te
dienen) of de Raad voor de Lucbtvaart. Ook bier is bet op grond van bet derde lid
mogelijk dat men zich in bet buitenland wendt tot de bevoegde consulaire ambte-
naar of tot bet plaatselijk gezag, door wiens tussenkomst de aanklacbt wordt door-

69 Sluijter 1984, p. 98 signaleert dat deze mogelijkheid vrijwel niet wordt benut.



gezonden aan de Raad voor de Lucbtvaart.
Op grond van art. 37, eerste lid, Loodsenwet wordt een zaak bij bet tucbtcoUege

loodsen aanbangig gemaakt door een schriftelijke klacht.
Art. 7 van de Verordening op de tuchtrecbtspraak bepaalt dat een klacht

betreffende een registeraccountant bij de raad van tuebt dient in te komen. Ook
art. 41, eerste lid, Wet op de Accountants-administratieconsulenten spreekt over
een bij de raad van tucbt ingediende klacbt.

Op grond van art. 14a Wet r.o, dienen klacbten over leden van de recbterlijke
macht aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad te worden gezonden.

Art. 50bb, eerste lid, eerste volzin, van de Wet op het Notarisambt noemt als
klachtontvanger de voorzitter van de Kamer van Toezicbt waaronder de notaris
ressorteert.

Art. 46c, eerste lid, eerste volzin, Advocatenwet noemt als klachtontvanger de
deken van de orde waartoe de aan te klagen advocaten beboren.

Klachten tegen een octrooigemacbtigde dienen op grond van art. 18, eerste lid,
Octrooigemacbtigden-reglement te worden ingediend bij de Raad van Toezicbt.

3.2.6 Direct afschrift klacht aan beklaagde

Art. 6, derde lid, sub a, EVRM en art. 14, derde lid, sub a, IVBP kennen een ieder
bet reebt toe 70 onverwijld, in een taal welke bij verstaat, en in bijzonderbeden,
op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen bern inge-
bracbte bescbuldiging.

In de wettelijke tuchtregelingen wordt dit recbt over bet algemeen ten onrechte
niet uitdrukkelijk toegekend. Alleen art. SO,vijfde lid, voorstel van Wet big
bepaalt dat, nadat een klaagscbrift is ingediend, de voorzitter van bet eoUege een
afschrift daarvan zendt aan degene over wie geklaagd is. Het artikellid vermeld
eebter niet dat dit onverwijld dient te gebeuren.I! In bet tuebtreebt betreffende
registeraecountants wordt op grond van art. 8, tweede lid, van de Verordening op
de tuebtreebtspraak pas een afschrift van de klaeht of bet verzoek van bet NIVRA-
bestuur aan de betrokken registeraeeountant gezonden, indien de voorzitter van
oordeel is, dat de klaebt of bet verzoek voUedig en duidelijk is of indien de klager
respectievelijk bet bestuur binnen de gestelde termijn geen geboor beeft gegeven
aan de uitnodiging tot aanvulling en/of verduidelijking van de klaebt of bet ver-
zoek. Op grond van art. 41, tweede lid, van de Wet op de Accountants-administra-
tieconsulenten geeft de raad van tucbt onverwijld kennis aan de betrokken accoun-
tant-administratieeonsulent van het in bebandeling nemen van een bezwaar onder

70 Zie ook de conelusie in de paragrafen 3.1.7.6 en 3.1.9.
71 De Brauw, TvGR 1985, p. SOwijst er op dat thans in het mediscbe tuchtrecht

bet klaagschrift aan de betrokken arts wordt toegezonden met bet verzoek om
schriftelijk commentaar. Ook uit het verslag van bet Mediscb TucbtcoUege te
Amsterdam over de jaren 1981 tot en met 1983, TvGR 1985, p. 19 blijkt dat
van elke binnengekomen klaebt een afschrift naar de bescbuldigde gaat met
bet verzoek inlichtingen te verstrekken en/of verweer te voeren.
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vermelding van de inhoud van het bezwaar. Beter zou zijn te bepalen dat een
afschrift van de klacbt wordt toegezonden.F

72 Het Hofvan Discipline oordeelde in 25-5-1970, 235, Adv.bl. 1973, p. 374 dat
de beklaagde duidelijk moet weten wat hem verweten wordt, maar dat <lit Diet
betekent dat de inhoud van de klacht uitdrukkelijk moet zijn medegedeeld,
als hij zulks maar heeft kunnen lezen in de stukken die ter inzage waren.
Zie ook Schenk 1975, p. 22. Naar mijn mening gaat <litDiet ver genoeg: de
beschuldigde wordt zo niet op de hoogte gesteld, maar moet zichzelf op de
hoogte stellen.



1 Art. 1 Wet op de Krijgstucht en art. 2 voorstel van Wet militair tuchtrecht.
Van den Bosch 1981, p. 70.

2 Art. 30 tart. 1 Wet gewetensbezwaren militaire dienst.
3 Art. 1-3a en art. 16, eerste lid, Medische Tuchtwet. Orion 1987, p. 39-50 en

p.87-90.
4 Art. 62, tweede lid, voorstel van Wet big.
5 Art. 10 Wet op de pararnedische beroepen. Tot nu toe is geen enkel beroep

aangewezen. Deze wet zal worden ingetrokken op grond van art. 158 voorstel
van Wet big.

6 Art. 14 en 15 voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde.
7 Art. 125, eerste lid, sub k, j' art. 1 en art. 2 Ambtenarenwet 1929t art.

80 ARAR. Zie ook art. 115tart. 1 Ambtenarenreglement Staten-Generaal j'
art. 12 Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Art. 38 j' art. 1 Rechtspo-
sitiereglement Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikke-
lingslanden. Art. 91 i" art. 1 j' art. 17 Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
(de overplaatsbare ambtenaren van de Dienst Buitenlandse Zaken).

3.3 Beklaagde

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de tuchtrechtelijke rechtssubjecten.
Dit kunnen zowel natuurlijke personen (3.3.1) als rechtspersonen (3.3.2) zijn.
Tuchtrechtelijke rechtssuhjecten worden door mij aangeduid als beklaagde zodra
tegen hen een k1acht is ingediend c.q. op overeenkomstige wijze een tuchtrechte-
lijke beschnldiging geuit is.

3.3.1 Welke natuurlijke personen?

Er zijn in Nederland vele natuurlijke personen op wie wettelijk geregeld tuchtrecht
van toepassing is c.q. voor wie een voorstel van wet tot invoering van tuchtrecht
aanhangig is, te weten een militair (ook een dienstplichtige)", een tewerkgestelde
gewetensbezwaarde militaire dienst2, een geneeskundige, een geneeskundige be-
voegd tot uitoefening van de artsenijbereidkunst, een tandarts, een tandheelkundige,
een verloskundige en een apotheker', een arts, een tandarts, een apotheker, een
klinisch psycholoog, een psychotberapeut, een verloskundige en een verpleegkun-
dige", de uitoefenaar van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
paramedisch beroep'', een dierenarts, een para-veterinair, een dierverloskundige
of een kastreur'', een rijksambtenaar", een ambtenaar van gemeentepolitie of van
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rijkspolitie'', een collecteur'', een debitant'", een werknemerl-, een dcurwaarder+,
een student c.q. onderwijspersoneel'P, een personeelslid van de NS14, een kapitein,
een stuurman, een machinist, een radiotelegrafist of een radiotelefonist-l, een lid
der bemanning van een burgerlijk luchtvaartuig, een gezagvoerder of zijn vervan-
ger16, de natuurlijke personen, die de ondernemingen, waarvoor het product- of
(hoofd)bedrijfschap is ingesteld, drijven, alsmede de personen werkzaarn bij die
ondernemingenl", een aangeslotene bij een uitvoercontrole-instelling ingesteld in
het kader van de Landbouwuitvoerwet 193818, een aangeslotene bij een keuringsin-
stelling ingesteld in het kader van de Zaaizaad- en Plantgoedwetl'', een aangeslo-
tene bij een controle-instelling ingesteld in het kader van de Landbouwkwaliteits-
wet20, een aangeslotene bij een mestbank-l, een in Nederland gevestigde onderne-
mer terzake van ~ederenvervoer met vrachtauto's van, naar en in het buitenland+,
een registerloods ,een registeraccountant/", een ingeschreven accountant-adrni-
nisrraticconsulent-l, degene op wie een mededingingsregeling als bedoeld in de

8 Art. 6, eerste lid, sub b, Politiewet (gemeentepolitie), art. 6, tweede lid,
Politiewet (onbezoldigde arnbtenaren van gemeentepolitie en de reserve-
gemeentepolitie), art. 22, eerste lid, sub b, Politiewet (rijkspolitie), art. 22,
tweede lid, Politiewet (onbezoldigde arnbtenaren van het Korps Rijkspolitie
en de reserve-Rijkspolitie) en art. 26, eerste lid, sub b, Politiewet (bijzon-
dere arnbtenaren van rijkspolitie).

9 Art. 17 j" art. 1 Reglement Collecteurs 1983.
10 Art. 17 j' art. 1 Reglement Debitanten 1983.
11 Art. 53 j' art. 1 Arbeidsovereenkomstenbesluit: hij, die op arbeidsovereen-

kornst naar burgerlijk recht in dienst van het Rijk is genom en. Een werknemer
in de zin van art. 30 j' art. 1, aanhef en sub f, Wet Sociale Werkvoorziening is
degene die ingevolge deze wet in een dienstbetrekking tot een gemeente staat.

12 Art. 28 Deurwaardersreglernent.
13 Besproken in paragraaf 2.16.
14 Art. 80, eerste lid, sub b, RDHL j' art. 21 Reglement Dienstvoorwaarden.
15 Art. 48 j' art. 1 e.v. Schepenwet: op een in die artikelen nader aangeduid schip.
16 Art. 37 Luchtvaartrampenwet.
17 Mits van de eventuele bevoegdheid tot tuchtrechtelijke sanctionering bij

verordening gebruik is gemaakt: art. 105 i" art. 102, eerste lid, j' art. 113 Wet
op de Bedrijfsorganisatie. Zie ook paragraaf 3.3.2.

18 Art. 8 Landbouwuitvoerwet 1938 j' art. 4, eerste lid, Landbouwuitvoerhesluit
1%3 (A1gernene Voorwaarden). Zie ook paragraaf3.3.2.

19 Art. 87 en 88 Zaaizaad- en Plantgoedwet. Zie ook paragraaf 3.3.2.
20 Art. 8, eerste lid, j' art. 13 Landbouwkwaliteitswet. Zie ook paragraaf 3.3.2.
21 Art. 12 j' art. 9 Meststoffenwet. Zie ook paragraaf 3.3.2.
22 Zie voor de preciezere omschrijving art. 3, derde lid, j' art. 1 Wet Autovervoer

Goederen (WAG) j' art. 55 Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988
(Uag 1988). Zie ook paragraaf 3.3.2.

23 Art. 28, eerste lid, j' art. 1 j' art. 21 e.v. Loodsenwet.
24 Art. 33, eerste lid, j' art. 55 e.v. Wet op de Registeraccountants.
25 Art. 30, eerste lid, j' art. 7, eerste lid, Wet op de Accountants-administratiecon-

sulenten.



Wet economische mededinging van toepassing is26,een makelaar/", een tussenper-
soon28, leden van de rechterlige macht, die voor het leven of voor een hepaalde
tijd zijn benoemd en het OM ,een_~edetineerde in een gevangenis, een huis van
hewaring of een rijkswerkinriehting"', een rekenpliehtige aan de A1gemene Reken-
kame.-3l, een notaris32, een advocaat of procureur+' en een octrooigemachtigde-".

Het is natuurlijk mogelijk dat een natuurlijke persoon aan meer dan een van
bovengenoemde kwalificaties voldoet. Op hem zijn in dat geval dus ook gelijktijdig
versehillende wettelijke tuehtregelingen van toepassing.

In paragraaf 3.9.2.4 tot en met 3.9.2.7 wordt achtereenvolgens behandeld of
feiten kunnen worden bereeht die zijn gepleegd v66r het behoren tot de groep,
feiten gepleegd tijdens het hehoren tot de groep maar hereeht na het verlaten van
de groep, feiten gepleegd na het verlaten van de groep en fautes privees. In para-
graaf 3.10.3 wordt behandeld of het overlijden van de beklaagde relevant is voor
het tuehtproees.

26 Art. 9b j" art. 9c j' art. 9d Wet economische mededinging.
27 Art. 65a j' art. 62 Wetboek van Koophandel.
28 Art. 9, tweede lid, sub a, j' art. 5, eerste lid, sub b, j' art. 1 Wet Assurantiebe-

middeling ("iedere persoon, die zijn bemiddeling verleent bij het sluiten van
een verzekering tegen het genot van een hem - aI dan niet voorwaardelijk -
toe te kennen beloning"); art. 8, tweede lid, sub a, j' art. 4, tweede lid, sub a,
j" art. 1 voorstel van Wet assurantiehemiddelingsbedrijf ("ieder die, anders
dan uit hoofde van een arheidsovereenkomst, hemiddeling verleent bij het
sluiten van een verzekering tegen het genot van een - aI dan niet voorwaar-
delijk - toe te kennen beloning").

29 Art. 11, aanhef, Wet r.o. Zie ook art. 14 Wet r.o.
30 Art. 51 j" art. 44 Beginselenwet gevangeniswezen. Zie ook art. 20 Gijzelings-

besluit en art. 5 van het Besluit van 15-12-1967,Stb. 1967,637.
31 Art. 61 j" art. 56 Comptabiliteitswet 1976. ,
32 Art. 50c Wet op het Notarisambt. Zie ook Van Slooten, WPNR 5927, p.

478-479 hetreffende het toezieht (zonder de mogelijkheid een tuehtsanetie
op te leggen) op kandidaat-notarissen.

33 Art. 46 j" art. 1 en art. 61 j" art. 69 Advocatenwet. Ik sluit mij aan bij de ter-
minologie van art. 69 Advocatenwet: waar in de tekst van advocaten gesproken
wordt, zijn de proeureurs daaronder begrepen, tenzij het tegendeel evident is.

34 Art. 16, eerste lid, j" art. 20clrooigemaehtigden-reglement.

3.3.2 Oak rechtspersonen

Er zijn ook rechtspersonen onderworpen aan tuchtrecht. De mogelijkheid daartoe
wordt geopend door de artikelen 105 juncto 102, eerste lid, van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie. Op grond van die artikelen bepaalt de instellingswet of het
instellingsbesluit of en in hoeverre bij verordeningen van een (hoofd)bedrijfschap
tuchtrechtelijke maatregelen kunnen worden gesteld op overtreding van zodanige
verordeningen door (de natuurlijke personen en) de reehtspersonen, die de onder-
nemingen, waarvoor het product- of (hoofd)bedrijfsehap is ingesteld, drijven, als-
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mede voor de personen werkzaam bij die ondernemingen. Art. 113juneto art. 105,
tweede lid, voegt daar aan toe dat de voorziening, waarbij een liehaam wordt inge-
steld door de besturen van de betrokken product-, hoofdbedrijf- of bedrijfsehap-
pen, bepaalt of en in hoeverre op de overtredingen van de verordeningen van het
orgaan van het (in te stellen) liehaam toehtreehtelijke maatregelen kunnen worden
gesteld.

Vervolgens geeft art. 7 van de Wet tuehtreehtspraak bedrijfsorganisatie een
regeling van de gevolgen van het hebben begaan van een toehtrechtelijk feit door
een reehtspersoon of een vennootschap: de tuehtreehtelijke vervolging wordt
ingesteld en maatregelen worden genomen hetzij tegen die reehtspersoon of die
vennootschap, hetzij tegen hen, die tot het feit opdraeht hebben gegeven of die
feitelijk leiding hebben gehad bij het verboden handelen of nalaten, hetzij tegen
beiden. Een feit wordt onder meer begaan door of vanwege een rechtspersoon of
vennootschap, indien het begaan wordt door personen, die hetzij uit hoofde van
een dienstbetrekking, hetzij nit anderen hoofde handelen in de sfeer van de rechts-
persoon of de vennootschap, ongeacht of deze personen ieder afzonderlijk het feit
hebben begaan, dan weI bij hen gezamenlijk de elementen van dat feit aanwezig
zijn. Indien een tuchtrechtelijke vervolging wordt ingesteld tegen een rechtspersoon
of een vennootschap wordt deze tijdens de vervolging vertegenwoordigd door de
bestuurder en, indien er meer bestuurders zijn, door een dezer. Het tuchtgerecht
kan de persoonlijke verschijning van een bestuurder bevelen.

In paragraaf 3.3.1 is de aangeslotene bij een controle-instelling c.q. keuringsinstel-
ling in het kader van de Landbouwuitvoerwet 1938,de Zaaizaad- en Plantgoedwet,
de Landbouwkwaliteitswet en de Meststoffenwet ter sprake gekomen. Ook deze
aangeslotene kan zowel een natuurlijk persoon aIs een rechtspersoon zijn.

Art. 13, tweede lid, van de Landbouwkwaliteitswet en art. 12, tweede lid, Mest-
stoffenwet verklaren art. 7 van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie van
overeenkomstige toepassing.

Ook art. 59 van het Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988 bevat een rege-
ling voor het geval een tochtrechtelijk vergrijp wordt begaan door of vanwege een
rechtspersoon, een vennootschap, enige andere vereniging van personen of een
doelvermogen. Daarvan is onder meer sprake, indien het feit wordt begaan door
person en, die hetzij nit hoofde van een dienstbetrekking, hetzij nit anderen hoofde
handelen namens de rechtspersoon, de vennootschap, de vereniging of het doel-
vermogen. Daarvan is geen sprake indien de ondernemer, de rechtspersoon, de
vennootschap, de vereniging van personen of het doelvermogen aantonen dat door
hen de nodige bevelen zijn gegeven, de nodige maatregelen zijn genom en, de
nodige middelen zijn verschaft en het redelijkerwijze te vorderen toezieht is
gehouden om te verzekeren dat geen tuehtreehtelijk feit wordt begaan (art. 60 Vag
1988).

Ook degene op wie een mededingingsregeling als bedoeld in de artikelen 9b-9d
Wet economische mededinging van toepassing is, kan een rechtspersoon zijn.

De beklaagde-rechtspersoon brengt specifieke problemen met zich. Bijvoorbeeld:
moet de rechtspersoon bestaan op het moment van plegen van de daad en op het



35 Zie CBB 29-9-1972, AB 1973, 49.
36 Zie bijvoorbeeld A.F. de Savornin Lohman, Disciplinair optreden tegen

kantoren, Adv.bl. 1970, p. 509-511, met naschrift van H.BA. Verhagen,
Adv.bl. 1970, p. 512-513. Schenk 1975, p. 131 haalt aan Beelaerts van
Blokland in diens noot onder Hof van Discipline 19-2-1973,Adv.bl. 1973,
p. 597. Beelaerts van Blokland was overigens van mening dat het hem niet
waarschijnlijk leek, omdat de gehele regeling van de tuchtrechtspraak op
individuele advocaten gericht is en de straffen van schorsing en schrapping
zich in ieder geval niet laten toepassen op een maatschap.

37 Jhr. P.J.W. de Brauw, Juridische aspecten van het Medisch Tuchtrecht, MC
1974, p. 1606; Drion 1987, p. 36 en p. 87.

38 Kamerstukken II 1975-1976, 13872, Dr. 3, p. 11; Nng, deel15, p.ll.
39 Peukert 1980, p. 250-251, die aanhaalt 3798/68, Coli. 29, p. 70-80 en 5460/72,

Coli. 43, p. 99-110. Von Brucken Fock 1983, p. 156. Zie verder Union
Alimentaria Sanders SA. vs Spanje, Series A, vol. 157 (duur van een civiele
procedure; art. 6, eerste lid, EVRM geschonden); Tre Traktorer Aktiebolag
vs Zweden, Series A, vol. 159 (intrekking drankvergunning; art. 6, eerste lid,
EVRM geschonden). Zie ook Plattform Ante fur das Leben vs Oostenrijk,
Series A, vol. 139 (art. 11 EVRM j' art. 13 EVRM niet geschonden); markt
intern Verlag GmbH en Klaus Beermann vs West-Duitsland, Series A, vol.
165 (art. 10 EVRM niet geschonden).

moment van berechting? Als iJlustratie kan het volgende geval dienen.35 Het Tucht-
gerecht voor de Pluimveehandel en -industrie had twee geldboetes opgelegd aan
een nimmer bestaan hebbende NY. De tuchtbeschikking wordt in beroep vernie-
tigd door het CBB op grond van art. 17, sub d, Wet tuchtrechtspraak bedrijfs-
organisatie (willekeur).

Het wettelijke tuchtrecht is thans opgebouwd rondom een individu a1s tuchtrechte-
Iijk rechtssubject. In de literatuur is echter de vraag gesteld36 of niet ook een
collectivum a1s de raad van toezicht of een advocatenmaatschap aan tuchtrechtelijke
controle onderworpen kan zijn. Drion37 wijst er op, dat de medische praktijk thans
niet meer aileen uit gaat van individuele beroepsbeoefenaren, maar meer van collec
tief handelen van artsen en met hen samenwerkende verpleegkundigen en parame-
dische beroepsbeoefenaren. Hij pleit er dan ook voor het medische tuchtrecht zo
uit te breiden, dat ook samenwerkingsverbanden onder de reikwijdte van de wet
vallen.

De grondrechten opgenomen in de Nederlandse Grondwet gelden in beginsel ook
voor rechtspersonen.38 Ook art. 6 EVRM is van toepassing als de procespartij een
rechtspersoon is.39
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3.4 Tuchtcollege

Na de bespreking van k1ager en beklaagde wordt in deze paragraaf aandacht
geschonken aan de tuchtcolleges,

Enkele van de in paragraaf 3.1 besproken grondrechten eisen dat met betrekking
tot bepaalde geschillen beroep openstaat op een rechter, die aan bepaalde
waarborgen voldoet.

Een van die grondrecbten is art. 17 Gw, dat is besproken in paragraaf 3.1.2.
Daar is de conclusie getrokken, dat onder de definitie "een van de administratie
onalhankelijk orgaan, waaraan de wet het beslissen van geschillen heeft opgedra-
gene ook tucbtgerechten zouden kunnen worden begrepen.

Art. 6 EVRM eist voor de gevallen waarin het artikel van toepassing is een
beroep op een "tribunal", dat voldoet aan bepaalde waarborgen zoals onalhankelijk-
heid en onpartijdigheid.! Het Europese Hof voor de Rechten van de mens heeft in
een aantal arresten het begrip "tribunal" verder gespecificeerd. Het hoeft niet per
se een "court of law of the classic kind" te zijn.2 Aan het gerecht moet weI "by
legislation a power of binding decision in the area in question" zijn toegekcnd.'
Indien een bepaalde zaak in het nationale recht als disciplinair wordt bestempeld
en indien daarop art. 6 EVRM van toe passing is, kan uit twee systemen worden
gekozen: of de tuchtorganen voldoen reeds in eerste aanleg aan art. 6, eerste lid,
EVRM of er staat van hun beslissingen beroep open op een aan art. 6, eerste lid,
EVRM voldoend "judicial body that has full jurisdiction" ten aanzien van de feiten
en de rechtsvragen,"

1 Le Compte, VanLeuven en De Meyere, Series A, vol. 43, p. 24; Benthem,
Series A, vol. 97, p. 17-18; Belilos, Series A, vol. 132, p. 29. Zie ook paragraaf
3.1.7.

2 Campbell en Fell, Series A, vol. SO,p. 39; Lithgow e.a., Series A, vol. 102, p. 73.
3 Campbell en Fell, Series A, vol. SO,p. 39; Sramek, Series A, vol. 84, p. 17

("its function is to determine matters within its competence on the basis of
rules of law, following proceedings conducted in a prescribed manner");
Benthem, Series A, vol. 97, p. 17-18; H vs Belgic, Series A, vol. 127, p. 34
(definitie uit het arrest Sramek); Belilos, Series A, vol. 132, p. 29
(verwijst naar H vs Belgic).

4 Le Compte, Van Leuven en De Meyere, Series A, vol. 43, p. 22-23; Albert en
Le Compte, Series A, vol. 58, p. 16; De Cubber, Series A, vol. 86, p. 16-18.
Hetzelfde geldt voor administratieve gescbillen: Ozturk, Series A, vol. 73, p.
21-22; Benthem, Series A, vol. 97, p. 18; Belilos, Series A, vol. 132, p. 30-32;
Langborger, Series A, vol. 155, p. 15.
Het Engelse rechtsmiddel application for judicial review i.c. met betrekking
tot 'decisions relating to applicant's access to his/her child/children in the
care of a local authority", waarbij er een marginale toetsing plaatsvindt ("the
authority did not act illegally, unreasonably or unfairly"), voldoet dus volgens
het Hof niet aan art. 6, eerste lid, EVRM: 0 vs U.K., Series A, vol. 120,
p. 27-28; W vs U.K., Series A, vol. 121, p. 35-36; B vs U.K., Series A, vol.
121, p. 79·SO; R vs U.K., Series A, vol. 121, p.125-126.
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5 Zie hierover Nowak 1989, p. 258-259. Zie ook paragraaf 3.1.9.
6 Silver e.a., Series A, vol. 61, p. 42; Leander, Series A, vol. 116, p. 29-30. Zie

verder paragraaf 3.1.8.
7 Zie paragraaf 3.11.1.6.
8 Art. 39, 40, 41, 43 (uitz. art. 72b) Wet op de Krijgstucht j" art. 27 Reglement

betreffende de krijgstucht.
9 Art. 49 voorstel van Wet militair tuchtrecht.
10 Art. 30 Wet gewetensbezwaren militaire dienst.
11 Art. 80, derde lid, ARAR ('Tenzij door Ons of met Onze machtiging door Onz

Minister anders is bepaa!d"); art. 91 RDBZ j' art. 80, derde lid, ARAR; art.
lIS, derde lid, Ambtenarenreglement Staten-Generaa! ('Tenzij door Ons of
door het tot aanstelling bevoegd gezag anders is bepaald") j' art. 12, derde
lid, Reglement van Orde van de Tweede Kamer; art. 38, derde lid, Rechtsposi-
tiereglement Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikke-
lingslanden.

12 Art. lOS, vierde lid, Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958; art.
104, derde lid, Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975; art. 53, eerste
lid, Arbeidsovereenkomstenbesluit; art. ill-A8 en art. IJ-C1 j' art. I-AI, sub f,
RPBO.

13 Art. 8, eerste lid, Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van
gemeentepolitie.

Art. 14 IVBP spreekt over 'courts and tribunals".s
Ook art. 13 EVRM geeft enkele waarborgen, maar die geven, omdat een

"effective remedy" niet per se een beroep op een rechter hoeft te betekenen, in dit
geval een Minder vergaande bescherming dan art. 6 EVRM.6

Na een opsomming van de tuchtcolleges (paragraaf3.4.1) wordt aandacht
besteed aan hun onafhankelijkheid (paragraaf 3.4.2) en hun onpartijdigheid (para-
graaf 3.4.3). De eis dat de rechterlijke instantie bij de wet moet zijn ingesteld komt
in paragraaf 3.4.4 aan bod en in 3.4.5 de regeling van haar bevoegdheid.

3.4.1 Begripsbepaling

In de hierna volgende opsomming zal blijken dat er vele personen en instanties
zijn, die de bevoegdheid hebben een tuchtsanctie" op te leggen. A1s de beslisser in
een hierarchiscbe verhouding tot de beklaagde staat, wordt de term tuchtorgaan
gebruikt. Dat het beslissende college onafhankelijk is ten opzichte van de be-
klaagde, blijkt uit de term tuchtrechter c.q. tuchtgerecht. Met de term tuchtcol-
lege wordt gedoeld op zowel de tuchtorganen als de tuchtrechters.

A1s tuchtorgaan in eerste aanleg kunnen optreden: een commanderend officier'',
een bevelvoerende militair'', een door de Minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid aangewezen persoonl", het gezag dat bevoegd is tot aanstelling in het
door de ambtenaar beklede ambtll, het bevoegd gezag12, de burgemeestcr+', de
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Minister van Justitiel", de directeur van de Nederlandse Politie Academie en de
Minister van Binnenlandse Zaken15, de Minister van Financien16, het gemeente-
bestuur!", de Directie van de NY NS of de daartoe door de Directie aangewezen
personeelsledenls, de directeur of bij zijn afwezigheid, belet of ontstentenis zijn
plaatsvervanger in de gevangenis, het huis van bewaring of de rijkswerkinrichting19
en degene in wiens handen een aangehouden verdachte zich bevindt20.

De tuchtrechter in eerste aanIeg varieert van tuchtgerecht21, tuchtcoUege22,
regionaal tuchtcollegee', veterinair tuchtcollege/", College (voor de beslissing in

14 Art. 28, eerste lid, Deurwaardersreglement (de schriftelijke berisping, de ver-
mindering van vakantiedagen en de geldboete kunnen mede worden opgelegd
door de bij of krachtens art. 13, derde lid, Deurwaardersreglement aangewe-
zen autoriteit); art. 10, tweede lid, Rechtspositieregeling onbezoldigde
ambtenaren van het Korps Rijkspolitie.

15 Art. 13, vierde lid, j' art. 1 Ambtenarenreglement Nederlandse Politie
Academie 1979: de minister aileen de straf van ontslag, de overige straffen
door de directeur van de Academie.

16 Art. 17, derde lid, Reglement Collecteurs 1983; art. 17, derde lid, Reglement
Debitanten 1983.

17 Art. 30, eerste lid, sub d, Wet Sociale Werkvoorziening j" art. 17 Besluit
arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorzieuing.

18 Art. 48 Personeelsreglement 1980 (NS). De toevoeging betreffende "aangewe-
zen personeelsleden" is dubbelop, omdat art. 1 van dat reglement de Directie
definieert als "de Hoofddirectie van NS, dan wei een door de Hoofddirectie
schriftelijk aangewezen personeelslid".

19 Art. 44 Beginselenwet gevangeniswezen. Zie ook art. 20 Gijzelingsbesluit.
20 Art. 539n Wetboek van Strafvorderingj' art. 5 van het Besluit van 15 december

1967, SIb. 637.
21 Art. 8 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie. Art. 3 j' art. 1 Tuchtrecht-

besluit Landbouwkwaliteitswet j' art. 13, derde lid, Landbouwkwaliteitswet:
een tuchtgerecht is een orgaan van een controle- instelling, overeenkomstig
de statuten of reglementen belast met de uitoefeuing van de tuchtrechtspraak
over de aangeslotenen. Zie ook art. 12, derde lid, Meststoffenwet.

22 Art. 3, derde lid, Wet Autovervoer Goederen (WAG); art. 52, eerste lid, Vag
1988 spreekt over tuchtcollege voor het vervoer over de weg. Art. 29
Loodsenwet: tuchtcollege loodsen.

23 Art. 62, derde lid, voorstel van Wet big.
24 Art. 19, eerste lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde.



25 Art. 7 Medische Tuchtwet j" art. 1-15 Reglement medisch tuchtrecht en
oplossing van geschillen.

26 Art. I, derde lid, en art. 12 Wet op de paramedische beroepen.
27 Art. 4 Landbouwuitvoerbesluit 1%3 (Algemene Voorwaardenjfhet bestuur of

een ander in de statuten aangewezen orgaan van de uitvoercontrole-instelling);
art. 88 Zaaizaad- en Plantgoedwet (orgaan van de keuringsinstelling); art.
12, derde lid, Meststoffenwet (organen van de mestbank); art. 9d, aanhef en
sub a, Wet economische mededinging (orgaan dat oordeelt in hoogste - al dan
niet tevens eerste - aanleg).

28 Art. 65a Wetboek van Koophandel.
29 Art. 9, tweede lid, sub a, en derde lid, j' art. 5, eerste lid, sub b, Wet Assuran-

tiebemiddeling; art. 8, tweede lid, sub a, j' art. 4, tweede lid, sub a, voorstel
van Wet assurantiebemiddelingsbedrijf.

30 Art. 11 e.v. Wet r.o. Zie ook paragraaf 3.4.2.7.
31 Art. 14 Wet r.O.Zie ook paragraaf 3.4.2.7.
32 Art. 61 Comptabiliteitswet 1976.
33 Art. 50 Wet op het Notarisambt.
34 Art. 15 Octrooigemachtigden-reglement.
35 Art. 46 Advocatenwet.
36 Art. 33 Wet op de Registeraccountants tart. 1 Verordening op de tuchtrecht-

spraak; art. 30 Wet op de Accountants-administratieconsulenten.
37 Art. 48 j" art. 23 Schepenwet.
38 Art. 37 j" art. 1 Luchtvaartrampenwet.
39 Art. 58-60 Wet op de Krijgstucht: als Ware hij de commanderende officier.
40 Art. 61 Wet op de Krijgstucht. Hierna is beroep mogelijk op het Hoog Militair

Gerechtshof. Dit systeem wordt afgeschaft door het voorstel van Wet militair
tuchtrecht.

41 Art. 31 WSW. Daarna is beroep mogelijk op de raden van beroep en de
Centrale Raad van Beroep.

eersten aanleg)25, College in eerste aanlet6, orgaan27, de arrondissementsrecht-
banken28, de Sociaal-Economische Raad ,de Hoge Raad30, de presidenten van
een arrondissementsrechtbank, van een gerechtshof of van de Hoge Raad en de
procureur-generaal bij de Hoge Raad3!, de Algemene Rekenkamer32, Kamers
van Toezir33, de Raad van Toezicht (voor de Octrooigemachti~den)34, raden van
discipline ,een raad van tucht36, de Raad voor de Scheepvaart 7, de Raad voor
de Luchtvaart38, de militaire rechter39.

Ook bij de tuchtcolleges in (hoger) beroep treffen we een grote varieteit aan. Er
zijn enkele tuchtorganen die oordelen in (hoger) beroep. Op grond van de Wet op
de Krijgstucht is namelijk langs de hierarchieke weg beklag mogelijk bij de tot
straffen bevoegde meerdere onder wiens rechtstreeks bevel de strafopl~er gesteld
is, of die door Ons of door Ooze Minister van Defensie is aangewezen. Op grond
van de Wet Sociale Werkvoorziening kan een discif,linair gestrafte werknemer bij
het gemeentebestuur een bezwaarschrift indienen. 1

Als tuchtrechter in (hoger) beroep worden ingeschakeld het College van Beroep
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voor het bedrijfsleven42, de kactonrechters+', de arrondissementsrecbtbank te
's-GravenhaJl;e44, de gerechtshoven en de Hoge Raad4S, het gerechtshof te
Amsterdam ,de ambtenarengerechten en de Centrale Raad van Beroept", de
raden van beroep en de Centrale Raad van Beroep48. Deze instanties worden in
paragraaf 3.4 verder niet besproken, omdat hun leden geacht worden onafhankelijk
en onpartijdig te zijn. Voorts worden in (hoger) beroep ingeschakeld een
orgaan49

, een centraal tuchtgerechrt'', Commissies van beroep'", een raad van

42 Art. 15 en 16 j' art. 2 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie van overeenkom-
stige toepassing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet, in
art. U, tweede lid, Meststoffenwet en in art. 44 Loodsenwet. Art. 54 Wet
Autovervoer Goederen (WAG); art. 30, tweede lid, Wet op de Accountants-
administratieconsulenten; art. 35 j' art. 9, tweede lid, sub a, en derde lid, j" art.
5, eerste lid, sub b, Wet Assurantiebemiddeling; art. 30 j" art. 8, tweede lid,
sub a, jOart. 4, tweede lid, sub a, voorstel van Wet assurantiebemiddelings-
bedrijf.

43 Art. 53-55 Arbeidsovereenkomstenbesluit jOart. 39 Wet r.o,
44 Art. 33 Wet gewetensbezwaren milltaire dienst. Op grond van art. 37, vijfde lid, ~

staat tegen de beslissing van de rechtbank geen verdere voorziening open.
45 Art. 7 Mediscbe Tuchtwet jOart. 89-% Reglement mediscb tuchtrecbt en

oplossing van geschillen: aileen geldboete, schorsing of ontzegging. Zie ook
het Centraal College.
In de regeling van het wettelijke makelaarstucbtrecht (art. 65a WvK) wordt
hoger beroep niet vermeld, maar ook niet uitdrukkelijk uitgesloten. Er zijn
wei enkele voorbeelden bekend. In Hof Amsterdam 9-11-1971, Schip en Schade
1972, or. 58 wordt art. 429n Rv (hoger beroep in verzoekschriftprocedure) op
grond van analogie van toepassing verklaard. Zie ook Hof's-Gravenhage
17-11-1977, NJ 1978, 294 en Hof 24-6-1980, NJ 1981, 275.

46 Art. 50fWet op het Notarisambt (de burgerlijke kamer). In de Iiteratuur
wordt wel gepleit voor een specifiek notarieel hoger beroepscollege: G.Chr.
Kok, Het Nederlandse notariaat, K1uwer Deventer 1971, p. 73 en p. 165-166
(ten centrale kamer van toezicht); De Doelder en Nipperus, WPNR 5484,
p. 410 (Centrale Karner van Toezicht en daarna cassatie bij de HR); Cremers
1984, p. 276 (een Hofvan Discipline voor notarissen).

47 Art. 3 Ambtenarenwet 1929.
48 Art. 34 Wet Sociale Werkvoorzieningj' de Beroepswet.
49 Art. 9<1,aanhef en sub a, Wet economische mededinging (orgaan dat oordeelt

in hoogste - aI dan niet tevens eerste - aanleg).
50 Art. 3, tweede lid, Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet bepaalt, dat indien

de controlc-instelling twee of meer tuchtgerechten instelt, zij tevens een
centraal tuchtgerecht dient in te stellen. Na beroep op voornoemde gerechten
is nog beroep op het College van Beroep voor het bedrijfsleven mogelijk.

51 Hoofdstuk III-A RPBO (bijzonder onderwijs).
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"Zo nu en dan denk ik aan de mogelijkheid dat er een CentraaI Tuchtcollege zou
zijn, dat zou oordelen zowel over de advocaten, de artsen, de kapitein, kortom
over allen die aan wettelijk tuchtrecht zijn onderworpen, op dezelfde wijze als
de Raad van State het centraal administratiefrechterlijk appelcollege zal
worden. Zo'n college zou dan moeten bestaan uit een vaste kern van leden van de
Rechterlijke Macht en een naar gelang van het beroep wisse1ende bezetting van
beroepsgenoten. De voordelen zijn een becindiging van de versplintering van de
tuchtrechtspraak, uniformering van het tuchtprocesrecht, dat naar de praktijk,
met name weer van het Hofvan Discipline, leert beter kan worden geijkt door de
rechter dan gefixeerd in een eindeloze reeks formele bepaIingen zoaIs in het wet-
boek van strafvordering, de Ambtenarenwet en het Medisch Tuchtreglement, en
vermoedelijk een snellere procesgang, omdat een centraaI college vaste zitdagen

beroe~2, het veterinair beroepscollege'P, het centraaI tuchtcollegt?', het
CentraaI College55, het hof van disciplin.,56,het Hoog Militair Gerechtshop7, het
gerecht, dat ingevolge de bepaIingen van de Wet militaire strafrechtspraak
bevoegd zou zijn geweest, indien de desbetreffende gedraging een misdrijf zou
hebben opgeleverd58, het scheldsgerechtt'', de beklagcommissie uit een com-
missie van toezicht c.q. de alleenrechtsprekende beklagrechter60 met de moge-
lijkheid van beroep bij de sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad voor
Strafrechtstoepassing=. .

In enkele wettelijke tuchtregelingen is niet voorzien in (hoger) beroep62

Gezien bovenstaande opsomming begrijpt men de gedachtengang van VerpaaIen
beter:

52 Art. 4 Landbouwuitvoerbesluit 1%3 (Algemene Voorwaarden) (raad van
beroep voor de uirvoercontrole-instellingen); art. 88, 2°, sub e, Zaaizaad- en
Plantgoedwet (Raad van Beroep); art. 33 Wet op de Registeraccountants (raad
van beroep); art. 19 Octrooigemachtigden-reglement (Raad van Beroep inzake
het Toezicht op de Octrooigemachtigden). Er zijn dus vier verschillende
raden van beroep. Zie ook art. 34 Wet SociaIe Werkvoorziening.

53 Art. 26, eerste lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde.
54 Art. 62, derde lid, voorstel van Wet big.
55 Art. 7, tweede lid, Medische Tuchtwet j" art. 16 jOart. 70 Reglement medisch

tuchtrecht en oplossing van geschillen (aileen ten aanzien van de verschijnplicht
ex art. 54, niet-ontvankelijkheid klager, afwijzing van de k1acht, oplegging van
een waarschuwing of berisping. Zie ook de gerechtshoven en de Hoge Raad);
art. 1, derde lid, en art. 12 Wet op de paramedische beroepen.

56 Art. 46 Advocatenwet.
57 Art. 67 Wet op de Krijgstucht.
58 Art. 81 voorste1 van Wet militair tuchtrecht.
59 Art. 80, eerste lid, sub b, RDHL.
60 Art. 52, 53 en 53a Beginselenwet gevangeniswezen.
61 Art. 55, derde lid, jOart. 2 Beginse1enwet gevangeniswezen.
62 Schepenwet; Luchtvaartrampenwet; art. 11-14 Wet r.o.; art. 61-63 Comptabili-

teitswet 1976.
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kan vaststellen en niet ad hoc behoeft te worden samengesteld. Het nadeel is,
dat, naar ik vrees, door de instelling van zo'n centraal college het Iidrnaatschap
voor leden van de Rechterlijke Macht niet meer een nevenbetrekking zou
kunnen zijn zoals thans het geval is. In mijn ogen is de band met de gewone
Rechterlijke Macht juist de navelstreng van de huidige tuchtrechtspraak. Voor
het behoud daarvan offer ik mijn centralistische wensen gaarne op.,,63

In tegenstelling tot Verpaalen zou ik niet zo snel de wens tot centralisering
willen inslikken. In de tuin van het wettelijk tuchtrecht groeien wei erg veel
planren, waaraan de tuinman-tuchtrechter (en de wetgever) erg veel energie moet
besteden. Er zou aI veel gewonnen zijn als er maar een centraal beroepscollege
voor al het wettelijke tuchtrecht zou bestaan, waardoor in elk geval eenheid in het
tuchtprocesrecht zou worden gebrachtM De benodigde deskundigheid zou dus
kunnen worden verzekerd via een zittingssamenstelling van drie juristen en twee
leden uit dezelfde groep als het aangeklaagde tuchtrechtelijke rechtssubject, die
deskundig zijn op hetzelfde terrein aIs de beklaagde.65

3.4.2 Onafhankelijkheid

Art. 6 EVRM en art. 14 IYEP stellen de eis, dat de geschillen waarop de artikelen
van toepassing zijn worden behandeld door een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld.

De Waard bestempelt het onpartijdigheidsbeginsel aIs een beginsel van behoorlijke
rechtspleging.66 Het valt niteen in eisen van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en
onbevangenheid. Onafhankelijkheid van een college noemt hij een inrichtingseis,
dat wil zeggen dat de eis betrekking heeft op de organisatie, op de structuur van
proces en instantie en op uitwendige tekenen van de wijze waarop het ambt
functioneert.s? Partijdig is een rechter indien hij persoonlijke belangen met
zakelijke belangen vermengt of zich laat leiden door persoonlijke voorkeuren die
niet op ter zake doende gronden berusten.68 Bij niet-onbevangenheid zijn het

63 Verpaalen 1971, p. 77, voetnoot 1.
64 De Doelder 1981, p. 201-203 stelt voor tot uniformering van het wettelijke

tuchtrecht te komen via een kaderwet.
65 Zie ook mijn artikel, getiteld Harmonisatie van tuchtregelingen, in: Recht

doen door wetgeving, Opstellen over wetgevingsvraagstukken aangeboden aan
mr. E.M.H. Hirsch Ballin door de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en
bestuurskunde van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Katholieke
Universiteit Brabant, W.EJ. Tjeenk Willink Zwolle 1990, p. 461-474.

66 De Waard 1987, p. 330-371.
67 De Waard 1987, p. 330.
68 De Waard 1987, p. 339.
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"niet "eigen" belangen van de reehter die zijn oordeel beinvloeden, maar
omstandigheden die het risico in zieh dragen dat de reehter niet aan bet vormen
van een zo authentiek mogelijk oordeel toekomt...69

Bij deze laatste eis kan men denken aan de sub iudice-regel, de nitsluiting van
rechters indien deze eerdere bemoeienis met de zaak hebben gebad, handhaving
van een bepaalde volgorde van stemmen en bet voorkomen dat bij een mondelinge
behandeling teveel wordt uitgegaan van sehriftelijk voorbereid materiaal.70

De onafhankelijkbeid van een gereeht wordt bepaald door de aanwezigheid van
structurele waarborgen. Ook instelling bij de wet en regeling van de bevoegdheid
kan men aanmerken als een waarborg voor onafhankelijkbeid. Omdat die eisen
eehter expliciet worden gesteld door de genoemde verdragsartikelen bebandel ik
ze apart in respeetievelijk paragraaf 3.4.4 en 3.4.5. In paragraaf 3.4.3 wordt de
onpartijdigheid besproken.

In deze paragraaf staat de onafhankelijkbeid eentraal. Eerst zal moeten worden
bepaald ten opziebte van wie de reehter onafhankelijk dient te zijn. Het Europese
Hof voor de Reehten van de mens gaat uit van onafhankelijkbeid ten opziehte van
exeeutieve en partijen.71 Criteria voor bet vaststellen van de onafhankelijkbeid
zijn de wijze van benoeming e.q. verkiezing van de leden en de duur van de benoe-
mingstermijn72, de mogeliJkbeden van (tussentijds) ontslag73, procedurele garan-
ties tegen druk van buiten 4, en "the appearance" van onafhankelijkheid7S.

De reebter die in boogste aanleg beslist over de feiten en de reehtsvragen moet
in ieder geval aan de onafhankelijkbeidseis voldoen. Ik toets tevens de onafhanke-
lijkbeid van de lagere tuehtcolleges om vast te stellen waar art. 6, eerste lid, EVRM
gesehonden is en aan te geven waar dit in (hoger) beroep moet worden bersteld.
Hierbij dient bedacht te worden dat een tucbtorgaan per definitie in beginsel niet

69 De Waard 1987, p. 334.
70 De Waard 1987, p. 351-352.
71 Ringeisen, Series A, vol. 13, p. 39; Le Compte, Van Leuven en De Meyere,

Series A, vol. 43, p. 24; Campbell en Fell, Series A, vol. 80, p. 39; Sramek,
Series A, vol. 84, p. 18; Lithgow e.a., Series A, vol. 102, p. 73; Ettl e.a.,
Series A, vol. 117, p. 18-19; Belilos, Series A, vol. 132, p. 29. De Commissie
voegde daar in de zaak 8603/79, 8722/79, 8723/79 en 8729/79, Croeiani e.a.,
18-12-1980, D & R 22, p. 180 onafhankelijkbeid ten opzichte van de wetgever,
dat wi! zeggen bet parlement, aan toe.

72 Le Compte, Van Leuven en De Meyere, Series A, vol. 43, p. 24; Campbell en
Fell, Series A, vol. 80, p. 39-40; Sramek, Series A, vol, 84, p. 18; Lithgow e.a.,
Series A, vol, 102, p. 73; Ettl e.a., Series A, vol. 117, p. 18-19; H vs Belgie,
Series A, vol. 127, p. 35; Belilos, Series A, vol. 132, p. 29; Langborger, Series
A, vol. 155, p. 16. Zie verder paragraaf 3.4.2.1.

73 Sramek, Series A, voL 84, p. 18. Zie verder paragraaf 3.4.2.2.
74 Piersack, Series A, vol, 53, p. 13; Campbell en Fell, Series A, vol. 80, p. 39-40;

Belilos, Series A, vol. 132, p. 29; Langborger, Series A, vol. 155, p. 16.
75 Deleourt, Series A, vol. 11, p. 17; Campbell en Fell, Series A, vol. 80, p. 39-40;

Sramek, Series A, vol, 84, p. 20; Langborger, Series A, vol. 155, p. 16.
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onafhankelijk is ten opzicbte van de executieve en partijen, In (boger) beroep za1
dit dienen te worden gecompenseerd.F'

Enkele voorwaarden voor het waarborgen van de onafhankelijkheid van de rech-
ter worden besproken, te weten de wijze van benoeming (3.4.2.1), ontslag (3.4.2.2),
benoemingsvereisten (3.4.2.3), de zittingssamenstelling (3.4.2.4), bezoldiging
(3.4.2.5), incompatibiliteiten (3.4.2.6) en tuchtrecht ten aanzien van de rechters
in het college (3.4.2.7). De waarborg is gelegen in het voldoen aan het samenstel
van voorwaarden.

3.4.2.1 Benoeming

Voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is relevant hoe de te benoe-
men persoon geselecteerd wordt/is en op welke wijze hij benoemd wordt,"" Onaf-
bankelijkheid is hiervoor gedefmieerd als onafhankelijk ten opzicbte van partijen
en de executieve.

Het lijkt mij, uit bet oogpunt van een onafhankelijke rechtspraak, in beginsel
onjuist om een tot kIagen bevoegde zeggenschap te geven in bet benoemen van
personen in de tucbtcolleges. Hier dient direct de nuancering aangebracht te wor-
den, dat het Europese Hof voor de Rechten van de mens de totale samenstelling
van bet college relevant acht, dat wi! zeggen dat bijvoorbeeld ook gewicht wordt
toegekend aan bet feit dat er daarnaast als voorzitter optreedt een jurist, niet
benoemd door partijen, met een beslissende stem 78 en dat de benoemde personen
op persoonlijke titel plaatsnemen in het college zodat geen instructies door de
benoemer gegeven (kunnen) worden.79 Ook is een verkiezing van de leden van het
college mogelijk, maar ook bier moeten de betrokkenen niet als vertegenwoordi-
gers van de kiezers, maar "in a personal capacity" zitting hebben.BQ

Eerst wordt de mate van betrokkenheid van partijen bij de samenstelling van de
tucbtcolleges besproken.f!

De vijf leden en vijf plaatsvervangende leden van de commissies van beroep, die
in beroep oordelen ten aanzien van disciplinaire sancties opgelegd binnen bet bij-
zonder onderwijs, worden gekozen en wei twee leden plus twee plaatsvervangende
leden door de instellingsbesturen en eenzelfde aantal door bet personeel van de bij
de commissie aangesloten instellingen. De twee leden gekozen door de instellings-

76 Zie biervoor de inleiding op paragraaf 3.4.
77 Zie ook Brenninkmeijer 1987, p. 19-21.
78 Le Compte, Van Leuven en De Meyere, Series A, vol. 43, p. 24; Albert en Le

Compte, Series A, vol. 58, p. 17.
79 De kwestie van de onafhankelijkheid is soms moeilijk te scheiden van de

objectieve onpartijdigheid (paragraaf 3.4.3). Zie ook de zaak Langborger,
Series A, vol. ISS, p. 16.

80 Zie bijvoorbeeld Albert en Le Compte, Series A, vol. 58, p. 18; H vs Belgie,
Series A, vol. 127, p. 35 (de leden van "the Council of the Ordre des avocats ..
are elected by tbeir peers .. and are not subject to any autbority, being
answerable only to their own consciences.")

81 Zie ook paragraaf 3.4.2.6.
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besturen en de twee leden gekozen door het personeel van de instellingen kiezen
gezamenlijk het vijfde lid, tevens voorzitter en zijn plaatsvervanger. Hiervoor is
al uiteengezet dat een verkiezing van de leden op zich geen strijd oplevert met
art. 6 EVRM. Helaas bepaalt het RPBO niet uitdrukkelijk dat de verkozenen en
de voorzitter plus hun plaatsvervangers zitting hebben op persoonlijke titel.82

Art. 8 van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie laat de regeling van de
samenstelling van het tucbtgerecht over aan het bestuur van het betrokken lichaam.
De verordening van het bestuur behoeft ministeriele goedkeuring. Naast dit
preventief toezicht is controle mogelijk door het College van Beroep voor het
bedrijfsleven, maar de beroepsgronden in art. 17 van die Wet zijn beperkt. Met het
oog op art. 6 EVRM dient dit beroep te worden verrnimd tot een beoordeling
zowel van de feiten als van de rechtsvragen.

Belanghebbenden en tuchtrechtelijke rechtssubjecten worden ook ingeschakeld bij
het tuchtrecht bij de Nederlandse Spoorwegen: ter zake van disciplinaire straffen
staat beroep open bij een scheidsgerecht, dat is samengesteld uit een lid, tevens
voorzitter en uit twee gewone leden, waarvan een door de Directie en ten door het
personeelslid dat het beroep instelde - met voor ieder lid een plaatsvervanger -
wordt aangewezen. Hiertoe worden maximaal vijf voorzitters benoemd door de
Directie en de Koordinatie Spoorweg Vakorganisaties, in gezamenlijk overleg. De
secretaris zet de namen van de benoemden in alfabetische volgorde op een lijst.
ledere vakvereniging kan een aantal kandidaat-Ieden van het scheidsgerecht benoe-
men. Uit de ontvangen opgaven stelt de secretaris een Iijst samen. Hetzelfde ge-
beurt met de kandidaat-Ieden die door de Directie kunnen worden benoemd. Een
secretaris en diens plaatsvervanger worden door de Directie, na overleg met de
Koordinatie Spoorweg Vakorganisaties, aan het scheidsgerecht toegevoegd.P

In het wettelijk geregelde tucbtrecht worden voorts soms tucbtrechteIijke rechts-
subjecten ingeschakeld om uit hun midden een aantal personen aan te wijzen die
zitting zulIen nemen in het tuchtcollege.

Als een plaats openvalt van een lid of plaatsvervangend lid in een College voor
de beslissing in eerste aanIeg of in het Centraal College geeft de Minister van
Volksgezondheid daarvan kennis in de Nederlandse Staatscourant en deelt hij dat
mee, afhankelijk van de opengevallen plaats, aan de landelijke organisaties van
geneeskundigen, tandartsen, verloskundigen of apothekers, welke zich tot het ont-
vangen van zodanige mededelingen schriftelijk bij de Minister hebben aangemeld.
Gedurende zes weken na de dagtekening van deze kennisgeving en deze medede-
ling kan door ten minste vijf procent van de in het ambtsgebied gevestigde genees-
kundigen, tandartsen of verloskundigen evenals door de betrokken aangeschreven
organisatie een aanbeveling aan de Minister worden gezonden. De Kroon benoemt
het (plaatsvervangend) lid op voordracht van de Minister van Volksgezondheid.P"

De vier registerloodsen en hun plaatsvervangers in het tuchtcollege loodsen

82 Art. 1II-A2 en Ill-AJ RPBO. Zie ook de paragrafen 1.4 en 2.16.
83 Art. 80, eerste lid, sub b, RDHL j' art. 55, art. 57 tot en met art. 59 en art. 61

Reglement Dienstvoorwaarden.
84 Art. 4, tweede en derde lid, j' art. 16, tweede lid, aanhef en sub a, Reglement

medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen.

198



worden benoemd door de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie nit
een voordracht van het bestuur van een regionale loodsencorporatie welke ten
minste twee personen bevat die behoren tot de betreffende regionale corporatie en
geen lid of plaatsvervangend lid van dat bestuur zijn.8S

Op grond van de Wet op de Registeraccountants worden door de ledenvergade-
ring benoemd minimaal acht gewone en ten minste vier bijzondere leden-beroeps-
genoten, die zitting hebben in de raad van tucht, en acht leden-beroepsgenoten, die
zitting hebben in de raad van beroep. De secretaris en een of meer plaatsvervan-
gend secretarissen van de raad van tucht worden benoemd door het bestuur van de
Orde.86

Ook de twee leden-notarissen en twee plaatsvervangende leden van de Kamer
van Toezigt worden door de notarissen, gevestigd binnen de kring, waarover die
Kamer toezicht houdt, uit hun midden benoemd.87

De acht leden-advocaten en maximaal zes plaatsvervangende leden-advocaten
van elke raad van discipline worden gekozen door het college van afgevaardigden
nit voordrachten van de raden van toezicht. De vier leden-advocaten en plaatsver-
vangende leden-advocaten van het hof van discipline worden ook door het college
van afgevaardigden gekozen. De raad van discipline en het hof van discipline benoe-
men een griffier. Beide colleges voorzien in vervanging van hun griffiers bij verhin-
dering of afwezigheid.88

De vijf leden en vijf plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht voor de
Octrooigemachtigden en een lid en zijn plaatsvervanger van de Raad van Beroep
inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden worden door en nit de leden van
de Orde van Octrooigemachtigden gekozen. De Raad van Toezicht kiest uit zijn
midden een voorzitter en een secretaris.89

Naast onalbankelijkheid van partijen is ook onalbankelijkheid van de executieve
noodzakelijk. Het feit, dat een minister, die zelf verantwoordelijkheid draagt op
het betreffende beleidsterrein, de leden benoemt, leidt volgens het Europese Hof
voor de Rechten van de mens niet automatisch tot de conclusie dat dus die leden
niet onalbankelijk zijn van de executieve. Ook is hier van belang dat de benoemde
leden geen instructies ontvangen in hun "adjudicatory role".90

85 Art. 30, tweede en derde lid, Loodsenwet.
86 Art. 36, eerste lid, en art. 46, tweede lid, Wet op de Registeraccountants j" art.

1-5 Verordening op de tuchtrechtspraak m.n. art. 3, eerste lid, en art. 5, eerste
lid.

87 Art. 50a, vijfde lid, Wet op het Notarisambt.
88 Art. 46b, vierde en zestiende lid, en art. 51, eerste tot en met derde lid, en art.

53 Advocatenwet.
89 Art. 15, eerste en tweede lid, en art. 19, tweede lid, Octrooigemachtigden-

reglement.
90 Campbell en Fell, Series A, vol. SO, p. 40; Sramek, Series A, vol. 84, p. 18

(the members "are appointed to sit in an individual capacity and the law
prohibits their being given instructions by the executive"); Lithgow, Series
A, vol. 102, p. 73; Ettl e.a., Series A, vol. 117, p. 18; Belilos, Series A, vol.
132, p. 29-30.
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Soms is er slechts sprake van goedkeuring van een benoeming door een minister.
Een voorbeeld is te vinden in de Landbouwkwaliteitswet: de controle-instelling
regelt de wijze.van benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters, de andere
leden, de secretaris en de adjunct -secretarissen van het tuchtgerecht, onderschei-
denlijk het centraa! tuchtgerecht. De benoeming van de voorzitter en de vice-
voorzitters behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw en Visserij91

De tuchtrechters worden ook vaak benoemd door een minister. Zie bijvoorbeeld de
regeling in het Landbouwuitvoerbesluit 1963 (A1gemene Voorwaarden) op grond
waarvan de drie leden en maximaa! drie plaatsvervangers van de raad van beroep
voor de uitvoercontrole-instellingen worden benoemd door de Minister van Land-
bouw en Visserij. Hij wijst een of meer secretarissen aan en hij benoemt een
aanta! deskundige bijzitters op voorstel van het bestuur der uitvoercontrole-instel-
ling92

Op grond van de Zaaizaad- en Plantgoedwet benoemt de Minister van Landbouw
en Visserij ook de voorzitter en overige leden van de Raad van Beroep a1smede de
secretaris.93

\

Op grond van de Wet op de Registeraccountants benoemt de Minister van Justitie
drie leden, onder wie de voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter, en drie
plaatsvervangende leden van de raad van beroep. Hij benoemt tevens een secretaris
en zonodig een plaatsvervangend secretaris.P'

Ten behoeve van het notariele tuchtrecht benoemt de Minister van Justitie twee
leden, zomede twee plaatsvervangende leden, van de Kamers van Toezigt.95

91 De benoeming geschiedt door het bestuur van de stichting of de vereniging:
art. 13, derde lid, Landbouwkwaliteitswet j' art. 8, eerste lid, Tuchtrecht-
besluit Landbouwkwaliteitswet j" art. 2 Reglement op de tuchtrechtspraak van
de Stichting Nederlandse Baconcontrole; art. 2 Tuchtreglement van de Vere-
niging Kwaliteits-Controle- Bureau voor Groenten en Fruit; art. 3 j" art. 22
tuchtreglement van de Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole; art. 2 Regle-
ment op de tuchtrechtspraak van de Stichting Nederlandse Vleeswarenkon-
trole; art. 2 Reglement op de Tuchtrechtspraak van de Stichting Bloembol-
lenkeuringsdienst. In het voorlopig tuchtreglement van de Stichting Scharrel-
eieren-controle is ten onrechte geen bepaling met betrekking tot de
ministeriele goedkeuring opgenomen.

92 Art. 5 Landbouwuitvoerbesluit 1963 (A1gemene Voorwaarden).
93 Art. 88, 2', sub f, Zaaizaad- en Plantgoedwet.
94 Art. 46, eerste en derde lid, Wet op de Registeraccountants.
95 Art. 50a, vierde lid, Wet op het Notarisambt. Het voorzitterschap van elke

Kamer wordt waargenomen door de president van de arrondissementsrecht-
bank, zitting houdende in de gemeente waar de Kamer is gevestigd, of, bij ver-
hindering, door een lid der rechtbank door de voorzitter van de Kamer aan
te wijzen. Secretaris van de Kamer is de griffier van die arrondissements-
rechtbank. Met toestemming van de voorzitter kan hij zich als secretaris
doen vervangen door een waarnemend griffier.
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De Minister van J ustitie benoemt ook de voorzitter en plaatsvervangende
voorzitters van de raad van discipline.96

Een andere mogelijkheid is dat twee ministers gezamenlijk de tuchtrechters benoe-
men. Voorheelden van samenwerking zijn te vinden in de Wet op de Accountants-
administratieconsulenten: de Minister van Economische Zaken benoemt de voor-
zitter en plaatsvervangend voorzitters van de raden van tucht in overeenstemming
met de Minister van Justitie en hij benoemt de andere leden en plaatsvervangende
leden in overeenstemming met de Minister van Onderwijs en Wetenschappen. De
Minister van Economische Zaken aileen benoemt voor iedere raad van tucht een
secretaris."

In het voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde is opgenomen,
dat van het veterinair tuchtcollege en het veterinair beroepscollege de voorzitter
en de overige leden, de secretaris en hun plaatsvervanger of plaatsvervangers
worden benoemd door de Ministers van Landbouw en Visserij en van Justitie
gezamenlijk.'f

De voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers, een secretaris en zo nodig een
plaatsvervangend secretaris van het tuchtcollege loodsen worden benoemd door de
Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Justitie.99

Een andere optie is dat de Kroon benoemt. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in
de benoeming van de voorzitter, twee gewone leden, de nodige buitengewone leden
en de nodige plaatsvervangende voorzitters en de nodige plaatsvervangende leden
evenals een secretaris en een plaatsvervangende secretaris van de Raad voor de
Scheepvaart1OO, in de benoeming van de voorzitter, vier gewone leden, ten minste
tien buitengewone leden evenals eeo secretaris en een plaatsvervangende secretaris
en voor zover nodig plaatsvervangende voorzitters en plaatsvervangende leden van
de Raad voor de Luchtvaart101, in de benoeming van de voorzitter, de leden en
hun plaatsvervangers in het tuchtcollege voor het vervoer over de weg102, en in de
benoeming van zes leden, waaronder de voorzitter, en hun plaatsvervangers van
het hofvan discipline103•

Benoeming door de Kroon op voordracht van twee ministers is ook te vinden in de
Wet gewetensbezwaren militaire dienst, waar in een meervoudige kamer van de
arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, dat als hoger beroepscollege optreedt,
een lid en plaatsvervangers voor deze worden benoemd door de Kroon op voor-

96 Art. 46b, tweede lid, Advocatenwet.
97 Art. 34 Wet op de Accountants-administratieconsulenten.
98 Art. 20, eerste en derde lid, j' art. 26, vijfde lid, voorstel van Wet op de

uitoefening van de diergeneeskunde.
99 Art. 30, eerste en vierde lid, Loodsenwet.

100 Art. 23, zesde lid, Schepenwet.
101 Art. 1, zevende lid, Luchtvaartrampenwet.
102 Art. 53 U ag 1988.
103 Art. 51, eerste en tweede lid, Advocatenwet.

201



dracht van de Ministers van lustitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid104

De voorzitter en plaatsvervangende voorzitters plus de secretarissen en plaats-
vervangende secretarissen van de Colleges voor de bes\issing in eerste aanleg en
van het Centraal College worden benoemd door de Kroon op gemeenschappelijke
voordracht van de Ministers van Volksgezondheid en lustitie, de leden en plaatsver-
vangende leden alleen op voordracht van de Minister van Volksgezondheid.105

Het voorstel van Wet big verandert dit niet: de benoeming van de voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter(s) plus de secretaris en een of meer plaatsvervangend
secretarissen van een regionaal tuchtcollege en het centrale tuchtcollege geschiedt
bij konink1ijkbesluit op voordracht van de Ministers van WVC en lustitie. De
overige leden en plaatsvervangende leden zu11enworden benoemd bij konink1ijk
besluit op voordracht van de Minister van wvcYJ6

\

Een andere waarborg voor de onafhankelijkheid is de benoemingstermijn. Het is
niet nodig dat een rechter voor het leven is benoemd. Een bepaalde vaste termijn
is voldoende.107 In het wettelijk geregelde tuchtrecht wordt aan die eis voldaan.
De benoemingstermijn varieert immers van twee jaarlO8 en drie jaarlO9, wat op

104 Art. 33, tweede lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst.
105 Art. 4 j" art. 16, tweede lid, Regiement medisch tuchtrecht en oplossing van

geschillen; art. 13, eerste, vijfde, zesde en zevende lid, j' art. 14 Wet op
de paramedische beroepen.

106 Art. 70, derde tot en met vijfde lid, j' art. 71, derde en vierde lid,
voorstel van Wet big.

107 Zie bijvoorbeeld Ettl e.a., Series A, vol. 117, p. 17 en p. 19.
108 Art. 57-59 Regiement Dienstvoorwaarden (zowel de voorzitters, als de

kandidaat-leden benoemd door iedere vakvereniging en de Directie van de NS);
art. 15, derde lid, en art. 19, tweede lid, Octrooigemachtigden-regiement
(Ieden gekozen door en uit de Orde).

109 Art. III-A3, vierde lid, RPBO «plaatsvervangend) voorzitter van de Commis-
sie van Beroep); art. 8, eerste lid, Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet
j' art. 5, eerste lid, voorlopig tuchtregiement van de Stichting Scharrel-
eieren-controle (voorzitter, lid. Geen regeling met betrekking tot secreta-
ris) en art. 2, derde lid, Tuchtregiement van de Vereniging Kwaliteits-
Controle-Bureau voor Groenten en Fruit «vice-)voorzitter, lid, (adjunct-)
secretaris); art. 50a, vierde en vijfde lid, Wet op het Notarisambt (benoe-
mingstermijn van de leden).
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zich een relatief korte periode isllO, tot vier jaar111, vijfjaar112, zes jaar113 en

110 Zie echter ook de overweging van het Hof in het arrest Campbell en Fell,
Series A, vol. 80, p. 40, met betrekking tot de benoemingstermijn van
maximaal drie jaar van de leden van de Board of Visitors: "there is a very
understandable reason: the members are unpaid ... and it might well prove
difficult to find individuals willing and suitable to undertake the onerous
and important tasks involved if the period were longer." Zie over de
bezoldiging verder paragraaf 3.4.2.5.

111 Art. 33, tweede lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst (lid en zijn
plaatsvervangers benoemd in een meervoudige kamer van de arrondisse-
mentsrechtbank te 's-Gravenhage); art. 23, zesde lid Schepenwet (maximaal
vier jaar; voorzitter, gewone leden, buitengewone leden en een secretaris, en
hun plaatsvervangers); art. 1, zevende lid, Luchtvaartrampenwet (idem);
art. 8, eerste lid, Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet (voorzitter, lid,
secretaris) t art. 2, vierde lid, Reglement op de tuchtrechtspraak van de
Stichting Nederlandse Baconcontrole; art. 3, derde lid, tart. 22, vijfde
lid, tuchtreglement van de Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole; art. 2,
vierde lid, Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting Nederlandse
Vleeswarenkontrole; art. 2, vierde lid, Reglement op de Tuchtrechtspraak
van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst; art. 36, eerste lid, Wet op de
Registeraccountants t art. 3, eerste en tweede lid, Verordening op de
tuchtrechtspraak (het aftreden gaat volgens rooster. Geen termijn voor de
secretaris); art. 47, eerste lid, Wet op de Registeraccountants (jaarlijks
treedt een vierde deel van de door de ledenvergadering benoemde leden af.
De door de Minister van Justitie benoemde leden treden tegelijk af. Ook hier
geen termijn voor de secretaris vastgesteld); art. 35 Wet op de Accountants-
administratieconsulenten (oak hier geen termijn voor de secretaris van de
raad van tucht vastgesteld); art. 46b, tweede, vierde en zesde lid, Advocaten-
wet (vier jaar voor de (plaatsvervangend) voorzitter en maximaal vier jaar
voor de (plaatsvervangende) leden-advocaten. Volgens rooster treden van
laatstgenoemden jaarlijks een vierde deel af. Geen benoemingstermijn
voor de griffier vastgesteld).

112 Art. 51, tweede lid, Advocatenwet (geen termijn vastgesteld voor de griffier).
113 Art. 4, tweede lid, j' art. 16, tweede lid, Reglement medisch tuchtrecht en

oplossing van geschillen (de (plaatsvervangende) leden-beroepsgenoten); art.
13, zesde lid, j' art. 14, tweede lid, Wet op de paramedische beroepen
(de (plaatsvervangende) leden-beroepsgenoten); art. 70, vierde lid, eerste
volzin, j' art. 71, derde lid, voorstel van Wet big (de (plaatsvervangende)
leden-beroepsgenoten. Geen termijn voor de secretaris); art. 20, eerste lid,
eerste volzin, tart. 26, vijfde lid, tweede volzin, voorstel van Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde (geen termijn voor de secretaris); art.
ill-A3, derde lid, RPBO; art. 30, eerste lid, Loodsenwet (geen termijn voor
de secretaris).
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zelfs tot benoeming voor het leven114. Soms is een benoeming verbonden aan het
uitoefenen van een bepaalde functie.1l5 De benoemingstermijn is dan dus niet
altijd vooraf te bepalen. Het is mogelijk dat men in die functie voor het leven is
benoemd. In zoverre kan deze categorie dan samenvallen met de vorige, te weten
benoeming voor het leven.

3.4.2.2 On/slag

De regeling van het ontslag van een rechter, dat wil zeggen door wie en op welke
gronden een rechter kan worden ontslagen, is ook relevant voor de onafhankelijk-
heid van een rechterlijk college. Een rechter moet immers recht kunnen spreken
zonder angst te hebben dat een onwelgevallige uitspraak voor hem rechtspositio-
nele gevolgen zal hebben.

In vele tuchtwetten is echter terzake geen regeling opgenomen. Het Europese
Hof overwoog dienaangaande:

"It is true that the irremovability of judges by the executive during their term
of office must in general be considered as a corrollary of their independence
and thus included in the guarantees of Article 6 § 1. However, the absence of a
formal recognition of this irremovability in the law does not in itself imply
lack of independence provided that it is recognised in fact and that the other
necessary guarantees are present" .116

Gewoonlijk is degene, die bevoegd is tot benoeming van een (plaatsvervangend) lid
van een tuchtcollege ook degene, die kan overgaan tot het verlenen van ontsla~.117
Over het algemeen is aileen (tussentijds) ontslag op eigen verzoek mogelijk.l!

114 Art. 4, eerste lid, tart. 16, tweede lid, Reglement medisch tuchtrecht en
oplossing van geschillen (de (plaatsvervangend) voorzitter(s)); art. 13,
vijfde lid, j' art. 14, tweede lid, Wet op de paramedische beroepen (idem);
art. 70, derde lid, eerste volzin, j' art. 71, derde lid, voorstel van Wet
big (idem); art. 53, vijfde lid, Vag 1988 (de (plaatsvervangende) leden).

115 Art. 33, tweede lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst (de voorzitter en
een (plaatsvervangend) lid van een meervoudige kamer van de arrondisse-
mentsrechtbank te 's-Gravenhage; met het oog op de continuiteit in de recht-
spraak verdient het aanbeveling hiermee steeds dezelfde personen te belasten);
art. 50a, tweede en derde lid, Wet op het Notarisambt (de President van de
arrondissementsrechtbank en de griffier van die rechtbank); art. 19, tweede
lid, Octrooigemachtigden-reglement (de voorzitter van de Octrooiraad en
een lid (plus diens plaatsvervanger) van de rechtbank of het hof te 's-Graven-
hage of van de Hoge Raad).

116 Campbell en Fell, Series A, vol. SO,p. 40.
117 Geen regeling van (tussentijds) ontslag is bijvoorbeeld opgenomen in art.

33 Wet gewetensbezwaren militaire dienst (niet tot de rechterlijke macht
behorende lid). De benoeming is reeds besproken in paragraaf 3.4.2.1.

118 Disciplinair ontslag wordt besproken in paragraaf 3.4.2.7.
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Op grond van het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet is het bestuur van de
controle-instelling bevoegd tot ontslag of op non-actief steUen van de voorzitter,
de vice-voorzitters en de andere leden van het tuchtgerecht. Van dat besluit staat
beroep open op de Minister van Landbouw en Visserij.1l9

Ten aanzien van de (plaatsvervangend) secretaris is meestal alleen geregeld dat
hij door degene(n), door wie hij benoemd is, kan worden geschorst en ontslagen
zonder gronden daarvoor op te sommen. In art. 54, derde lid, Uitvoeringsbesluit
autovervoer goederen 1988 is terecht opgenomen dat de secretaris voor de uitoefe-
ning van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd is aan het tuchtcoUege.

Beeindiging van de functie van rechtswege wordt voorgesteld door art. 74, eerste
lid, voorstel van Wet big voor het lid-beroepsgenoot, wiens inschrijving in het
desbetreffende register kort samengevat is doorgehaald, gescborst of aan bepaalde
voorwaarden is verbonden ingevolge toepassing van art. 63, eerste lid, sub d en e,
en art. 94, eerste lid, sub a en b.l20

Soms is uitdrukkelijk bepaald, dat de benoemingstermijn van hem die wordt
benoemd ter vervuUing van een tussentijdse vacature, eindigt bij bet verstrijken
van de benoemingstermijn van degene in wiens plaats hij is getredcn.V!

In een aantal tuchtwetten is ook een functioneelleeftijdsontslag bij het

119 Art. 9 en 10 Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet j' art. 4 Reglement op
de tuchtrecbtspraak van de Stichting Nederlandse Baconcontrole (gebonden
aan de gevallen, waarin ontslag c.q. non-activiteit ten aanzien van leden
van de recbterlijke Macht kan geschieden); art. 6 voorlopig tuchtreglement
van de Stichting Scharreleieren-controle (gevallen omschreven); art. 4
Tucbtreglement van de Vereuiging Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groen-
ten en Fruit (r.o.-variant); art. 5 tuchtreglement van de Stichting Centraal
Orgaan Zuivelcontrole (ontslag of op non-activiteit steUen indien daartoe
ernstige gronden bestaan); art. 4 Reglement op de tuchtrechtspraak van de
Stichting Nederlandse Vleeswarenkontrole (r.o.-variant); art. 4 Reglement
op de Tuchtrechtspraak van de Stichting B1oemboUenkeuringsdienst (r.o.-
variant).

120 Art. 74 voorstel van Wet big.
121 Art. 20, eerste lid, laatste volzin, voorstel van Wet op de uitoefening van

de diergeneeskunde; art. 30, eerste lid, laatste volzin, Loodsenwet; art. 47,
derde lid, Wet op de Registeraccountants; art. 35, tweede lid, Wet op de
Accountants-administratieconsulenten; art. 46b, tiende lid, Advocatenwet.
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"Where, as in the present case, a tribunal's members include a person who is in
a subordinate position, in terms of his duties and the organisation of his service,
vis-a-vis one of the parties, litigants may entertain a legitimate doubt about
that person's independence. Such a situation seriously affects the confidence
which the courts must inspire in a democratic society".l24

bereiken van de 70-jarige leeftijd opgenomen.l22 Zo'n a1gemene eis vormt geen
bedreiging voor de onalhankelijkbeid.

3.4.2.3 Benoemingsvereisten

In paragraaf 3.4.2.1 en 3.4.2.2 bleek aI dat in tuchtcolleges niet aileen juristen
zitting hebben, maar dat daarin soms ook tuchtrechtelijke rechtssubjecten zijn
opgenomen met het oog op hun specifieke deskundigheid. Het Europese Hof voor
de Rechten van de mens heeft bepaald dat door het enkele feit van deelnemen
aan de rechtspraak door een aantal beroepsgenoten als rechter geen strijd met art.
6 EVRM ontstaatl23 Uit het arrest in de zaak Sramek blijkt dat een ondergeschikte
aan een van de partijen geen deel kan uitmaken van het college:

\

Met het oog op de specifieke problem en, die zich op een zitting van een medisch
tuchtcollege kunnen voordoen, stelde Smalhout voor de leden-juristen medisch te

122 Art. 13, vijfde en zesde lid, tart. 14, tweede lid, Wet op de paramedische
beroepen; art. 70, derde en vierde lid, t art. 71, derde lid, voorstel
van Wet big; art. 20, vierde lid tart. 26, vijfde lid, voorstel van Wet
op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. III-A4, eerste lid, sub
d, RPBO; art. 2, zesde lid, Reglement op de tuchtrechtspraak van de
Stichting Nederlandse Baconcontrole; art. 5, tweede lid, voorlopig
tuchtreglement van de Stichting Scharreleieren-controle; art. 2, zesde
lid, Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting Nederlandse
V1eeswarenkontrole; art. 2, zesde lid, Reglement op de Tuchtrechtspraak
van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst; art. 53, zesde lid, Vag 1988;
art. 30, vijfde lid, Loodsenwet (voorzitter, secretaris en hUDplaatsver-
vangers); art. 3, derde lid, Verordening op de tuchtrechtspraak (Ieden
van de raad van tucht); art. 46b, zevende lid, en art. 52, eerste lid,
Advocatenwet (voorzitter, leden-advocaten en hun plaatsvervangers).

Art. 9d, aanhef en sub a, 2e, Wet economische mededinging bepaalt dat
minimaal een lid of de secretaris van het in hoogste aanleg beslissende
orgaan voldoet aan de eisen voor benoeming tot rechter in een arrondisse-
mentsrechtbank en niet ouder is dan 75 jaar.

123 Le Compte, Van Leuven en De Meyere Series A, vol. 43, p. 24-25; H vs
Belgie, Series A, vol. 127, p. 35. Zie ook Ettl e.a., Series A, vol. 117,
p.18-19.

124 Sramek, Series A, vol. 84, p. 20. Zie ook Ettl e.a., Series A, vol. 117, p.
18-19. Zie ten aanzien van de incompatibiliteiten paragraaf3.4.2.6.
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scholen en de leden-artsen juridisch.l25
In de literatuur is ook de vraag aan de orde gesteld of in een tuchtcoUege ook

zitting moeten hebben consumenten/rechtzoekenden, kortom zij die gebruik maken
of kunnen maken van de diensten van een tuchtrechtelijk rechtssubject. Daartegen
pleit ten eerste dat het doel van het tuchtrecht niet is genoegdoening aan de indivi-
duele k1ager te verschaffen, het overigens praktisch ondoenJijk is om specifieke
vertegenwoordigers aan te wijzen en bovendien dat een jurist die in een tuchtcol-
lege zetelt een potentiele consument is of zich in die positie kan verplaatsen.l26

Soms is het vereist voor benoeming in een tuchtcoUege dat men in het bezit is
van de Nederlandse nationaliteit. Te denken valt aan art. 5 juncto art. 16
Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen dat aIs vereiste voor de
benoeming in c.q. van een College voor de beslissing in eerste aanJeg of het
Centraal College tot voorzitter, lid, secretaris en hun plaatsvervangers stelt, dat
zij Nederlander zijn en ingezetene van het Rijk. Ook art. 13, vierde lid, Wet op de
paramedische beroepen stelt als vereiste voor benoeming tot lid of secretaris van
het College in eerste aanleg dat de betrokkene Nederlander is en ingezetene van
Nederland. Art. 14, tweede lid, verklaart art. 13, vierde lid, van overeenkomstige
toepassing op de in bet Centraal CoUege te benoemen leden.

Op grond van art. 12, eerste lid, sub e, Wet r.O. worden leden van de rechterlijke
macht ontslagen door de Hoge Raad bij verlies van het Nederlanderschap.V"

De voorzitter en de leden van het scheidsgerecht, dat oordeelt over tuchtsanc-
ties opgelegd aan een personeelslid van de Nederlandse Spoorwegen, moeten in
Nederland woonachtig zijn.l28

Met name in die gevallen waarin een tuchtorgaan bevoegd is, is niet uitdrukke-
lijk voorzien in het deelnemen van juristen aan de tuchtprocedure.U?

125 Smalhout, in: Tuchtrecht en Fair Play, p. 77-78. Mr. Schuurmans Stekhoven
was zowel arts als jurist.

126 Vergelijk de discussiebijdragen medisch tuchtrecht, in: Tuchtrecht en Fair
Play, p. BO. Knap 1984, p. 23. Bitter 1984, p. 124-125. In de discussie is
opname van consumenten afgewezen. Zie daarvoor p. 331. Orion 1987, p. 85-
86. Ook een amendement ingediend door mevr. Wessel-Tuinstra (Kamerstuk-
ken II 1983-1984, 16094, Dr. 14), inhoudend dat in de raden van discipline
vertegenwoordigers van clienten zouden worden opgenomen, werd verworpen.

127 Van overeenkomstige toepassing verklaard in art. 33, derde lid, Wet
gewetensbezwaren militaire dienst.

128 Art. 57-59, art. 66, tweede lid, en art. 68, tweede lid, Reglement Dienstvoor-
waarden.

129 In eerste aanJeg: art. 39 e.v. Wet op de Krijgstucht j" art. 27 Reglement
betreffende de krijgstucht; art. 49 voorstel van Wet militair tuchtrecht;
art. 30 Wet gewetensbezwaren militaire dienst; art. 48 Personeelsreglement
19BO (NS); art. 44, aanhef, j' art. 23-24 Beginselenwet gevangeniswezen.

In hoger beroep: art. 61 Wet op de Krijgstucht (beklagmeerdere). Er is
ook in de samensteUiog van het scheidsgerecht, dat in het NS-tuchtrecht
oordeelt in beroep, niet voorzien in de deelname van juristen: art. 54
e.v. Reglement Oienstvoorwaarden.
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Art. 8, vierde lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie bepaalt, dat het
tuchtgerecht niet bevoegd is over een zaak te oordeien indien noch de voorzitter,
noch een der leden noch de secretaris voldoet aan de vereisten voor benoeming tot
rechter in een arrondissementsrechtbank. Gezien de eisen die art. 6 EVRM stelt is
het naar mijn mening onvoldoende indien aileen de secretaris jurist is. Dit kan in
hoger beroep worden gecompenseerd, mits er vol beroep openstaat. Art. 17 van de
Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie dient hieraan te worden a~epast.

Soms worden leden-beroepsgenoten ingeschakeld in eerste aanleg! en/of in

130 Art. 9 Medische Tuchtwet j" art. 3 RegIement medisch tuchtrecht en
oplossing van geschillen (vier geneeskundigen); art. 13, eerste lid, aanhef
en sub b en sub c, Wet op de paramedische beroepen; art. 70, tweede lid,
voorstel van Wet big (3 beroepsgenoten); art. 19, derde lid, sub b, en
vierde lid, en art. 20, tweede lid, voorstei van Wet op de uitoefening van
de diergeneeskunde (vier dierenartsen en een aantal para-vetcrinairen,
dierverloskundigen en kastreurs die allen werkzaam dienen te zijn op het
gebied van de uitoefening van de diergeneeskunde; de eisen gelden ook
voor de plaatsvervangers); art. 23, tweede en derde lid, Schepenwet (twee
gewone leden (zijnde (oud)zeeofficier of (oud)kapitein ter koopvaardij) en
buitengewone leden van wie drie (oud)reders en drie (oud)kapiteins, onder-
scbeidenlijk van de grote vaart, de kleine vaart en de zeevisserij, een
(oud)districtsboofd en een (oud)schipper van het loodswezen, een werk-
tuigkundige, een electrotechnicus, drie scheepsbouwkundigen, onderschei-
denlijk bekend met de bouw van scbepen voor de grote vaart, de kleine vaart
en de zeevisserij en een (oud)machinist); art. 1, tweede en derde lid, Lucht-
vaartrampenwet (vier gewone leden en plaatsvervangers. Minimaal tien
buitengewone leden (en plaatsvervangers) zo gekozen dat onder hen per-
sonen zijn die de functies van luchtvaartbavenmeester, vliegtuigbestuurder,
radiotelegrafist, vliegtuigbouwkundige, electro-technicus, werktuigkundige,
meteoroloog en geneeskundige uitoefenen dan wei uitgeoefend hebben);
art. 29, derde lid, j" art. 30, tweede en derde lid, Loodsenwet (vier register-
loodsen); art. 36, eerste lid, Wet op de Registeraccountants j" art. 2, eerste
en derde lid, Verordening op de tucbtrechtspraak (minimaal acht gewone
leden en ten minste vier bijzondere leden. Zij zijn lid van de Orde);
art. 5Oa, eerste en vijfde lid, Wet op het Notarisambt (twee leden en
twee plaatsvervangende leden); art. 46b Advocatenwet (acht leden-advoca-
ten en maximaal zes plaatsvervangende leden-advocaten. De advocaten
moeten langer dan vijf jaar in Nederland zijn ingeschreven); art. 15,
eerste lid, Octrooigemachtigden-regIement.
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hoger beroepl'".
In de vereislen voor benoeming 101voorzitter of plaalsvervangend voorzitter

vinden we een grote varieteit, Soms is het zijn van jurisl aI voldoende132, soms
moet men voldoen aan de vereisten voor benoeming tot reehter in een arrondisse-

131 Art. 33, tweede lid, Wei gewelensbezwaren militaire dienst (in meervoudige
kamer van de rechtbank 's-Gravenhage wordt een niet tot rechterlijke macht
behorend lid benoemd); art. 9 Medische Tuchtwet j' art. 3 j' art. 16,
tweede lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen (vier
geneeskundigen); art. 14 j' art. 13 Wei op de paramedische beroepen; art.
71, tweede lid, voorstel van Wet big (twee beroepsgenoten); art. 26, deede
lid, sub b, lot en met vijfde lid, j' art. 20, tweede lid, voorstel van Wet op
de uitoefening van de diergeneeskunde (twee dierenartsen en een aantal
para-veterinairen, dierverloskundigen en kastreurs die allen werkzaam
dienen Ie zijn op het gebied van de uitoefening van de diergeneeslrunde. De
eisen gelden ook voor plaalsvervangers); art. 46, tweede lid, Wei op de
Registeraccountants (acht leden-beroepsgenoten); art. 51, eerste en tweede
lid, j' art. 53, eerste lid, Advocatenwel (vier leden-advocaten en plaats-
vervangers. De advocaten moeten langer dan zeven jaar binnen het Rijk de
praktijk hebben uitgeoefend); art. 19, tweede lid, Octrooigemachtigden-
reglement.

132 In eerste aanleg: art. 9 Medische Tuchtwel j' art. 3 j" art. 5 Reglemenl
medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen (rechtsgeleerde); art. 13,
eerste lid, aanhef en sub a, Wet op de paramedische beroepen (rechtsge-
leerde); art. 19, derde lid, sub a,j' art. 20, Iweede lid, voorstel van Wet op
de uitoefening van de diergeneeskunde (rechtsgeleerde); art. 23, tweede en
vierde lid, Schepenwet (doctor in de rechtswetenschap, doctor in de rechts-
geleerdheid of meesler in de rechten op grond van het afIeggen van een
examen in hel Nederlands burgerlijk en handelsrecht, staatsrecht en straf-
recht); art. 1, zesde lid, Lucbtvaarlrampenwet (doclor in de rechtsweten-
schap of in de staatswetenschap, hetzij de graad van doctor in de rechts-
geleerdheid of de boedanigheid van meester in de recbten op grond van bet
afleggen van een examen in het Nederlands burgerlijk- en handelsrecht,
staatsrecht en slrafrecbt); art. 3, derde lid, WAG j' art, 53, zevende lid, Vag
1988 (idem).
In hoger beroep: art. 9 Medische Tuchtwet j' art. 3 j' art. 5 j' art. 16,

tweede lid, Reglemenl medisch tuchtrecbt en oplossing van gescbillen
(rechtsgeleerde); art. 14, eerste lid, aanbef en sub a, Wei op de parame-
dische beroepen (rechlsgeleerde); art. 26, derde lid, sub a.j" art. 26,
vijfde lid j' art. 20, tweede lid, voorstel van Wei op de uitoefening van
de diergeneeskunde (rechtsgeleerde); art. 1lI-A4, tweede lid, RPBO (mees-
ter in de rechten); art. 19, tweede lid, Octrooigemachtigden-reglement,



mentsrechtbanklP, soms moet men daadwerkelijk rechter zijnl34 en in andere
gevallen is het nodig dat men reehter is of is geweest13s.

Als (plaatsvervangend) lid van een tuchtcollege moeten soms ook juristen worden

133 In eerste aanleg: art. 70, eerste en derde lid, voorstel van Wet big (rechtsge-
leerde) j' art. 48, eerste lid, Wet LO.; art. 8, vierde lid, Wet tuchtrecht-
spraak bedrijfsorganisatie (de voorzitter, een lid of de secretaris moet
hieraan voldoen); art. 5 Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet (voorzit-
ter, vice-voorzitter en (adjunct)secretaris moeten hieraan voldoen. Indien
een centraal tuchtgerecht is ingesteld, hoeven ter zitting van een tucht-
gerecht slechts hetzij de voorzitter, hetzij de fungerend secretaris aan deze
vereisten te voldoen); art. 29, derde lid, sub a, j' art. 30, tweede en
derde lid, Loodsenwet (voorzitter en plaatsvervanger).

In hoger beroep: art. 71 j' art. 70, derde lid, voorstel van Wet big (rechts-
geleerde) j' art. 48, eerste lid, Wet r.o.; art. 5 Tuchtrechtbesluit Land-
bouwkwaliteitswet (voorzitter, vice-voorzitter en (adjunct)secretaris van
een centraal tuchtgereeht moeten hieraan voldoen).
In eerste aanleg: art. 50a, tweede lid, Wet op het Notarisambt (de voor-
zitter is de president der arrondissementsreehtbank zitting houdend in
de gemeente waar de Kamer is gevestigd, of, bij verhindering, door een lid
der reehtbank door de voorzitter der Kamer aan te wijzen); art. 46b, tweede
lid, Advocatenwet (zij zijn leden van de reehterlijke macht met reehtspraak
belast).

In hoger beroep: art. 33 Wet gewetensbezwaren militaire dienst (mecr-
voudige kamer van de arrondissementsreehtbank 's-Gravenhage); art. 46,
eerste lid, Wet op de Registeraceountants (drie leden en hun plaatsvervan-
gers van de raad van beroep benoemd uit leden van de rechterlijke macht,
met reehtspraak belast); art. 53, tweede lid, Beginselenwet gevangeniswezen
(de voorzitter van de beklagcommissie is bij voorkeur een met rechtspraak
belast lid van de rechterlijke macht; zie ook art. 53a); art. 50f Wet op het
Notarisambt (burgerlijke kamer van het gerechtshof te Amsterdam); art.
51, tweede lid, Advocatenwet (zij zijn leden van de reehterlijke maeht met
reehtspraak belast).
In eerste aanleg: art. 36, tweede lid, Wet op de Registeraeeountants (moet
voldoen aan vereisten voor benoembaarheid tot reehter in arrondissements-
rechtbank en met enige bij de wet ingestelde rechtspraak belast zijn
(geweest)); art. 34, derde lid, Wet op de Aeeountants-administratieconsu-
lenten (twee leden (zijnde voorzitter en plaatsvervangend voorzitter) en
twee plaatsvervangende leden voldoen aan de vereisten voor benocmbaar-
heid tot reehter in arrondissementsreehtbank en zijn met enige bij de wet
ingestelde reehtspraak belast (geweest), doeh oefenen het beroep van r.a.
of a.a. niet uit noeh hebben het uitgeoefend).
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benoemdl36, soms juristen die voldoen aan de vereisten voor benoeming tot
reehter in een arrondissementsrechtbank'F en soms leden van de rechterlijke
macht met reehtspraak belastl38.

Ook de benoemingsvereisten voor de (plaatsvervangend) secretaris/griffier varie-

136 In eerste aanleg zijn uiteraard de leden-beroepsgenoten in de raad van
discipline en de notarissen in de Kamer van Toezieht ook juristen.
In hoger beroep: art. 14, eerste lid, aanhef en sub a, Wet op de parame-

disehe beroepen (twee rechtsgeleerde leden); art. 26, derde lid, sub a, en
vijfde lid, jOart. 20, tweede lid, voorstel van Wet op de uitoefening van
de diergeneeskunde (twee rechtsgeleerde leden. De eisen gelden ook voor
plaatsvervangers). De leden-advocaten in het hof van discipline zijn ook
juristen.

137 In eerste aanleg: art. 70, eerste en vierde lid, voorstel van Wet big
(rechtsgeleerde) i" art. 48, eerste lid, Wet r.o.; art. 8, vierde lid, Wet
tnehtrechtspraak bedrijfsorganisatie (de voorzitter, een lid of de secreta-
ris van een tnchtgerecht moet hieraan voldoen); art. 9d, aanhef en sub a,
2e, Wet economische mededinging (in hoogste aanleg minimaal ;;en lid of
de secretaris).

In hoger beroep: art. 71 t art. 70, vierde lid, voorstel van Wet big (twee
rechtsgeleerden) t art. 48, eerste lid, Wet r.o.

138 In hoger beroep: art. 33 Wet gewetensbezwaren militaire dienst (meervou-
dige kamer van de rechtbank 's-Gravenhage); art. 46, eerste lid, Wet op de
Registeraccountants (drie leden en drie plaatsvervangende leden); art. 50f
Wet op het Notarisambt (burgerlijke kamer van het gerechtshof te Amster-
dam); art. 51, tweede lid, Advocatenwet (vier leden en plaatsvervangers);
art. 19, tweede lid, Octrooigemachtigden-reglement (een lid en zijn plaats-
vervanger is lid van de rechtbank of het hof te 's-Gravenhage of van de
Hoge Raad).
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ren van jUIisten139, tot juristen die voldoen aan vereisten voor benoeming tot
rechter in een arrondissementsrechtbankl411•

Het komt echter ook voor dat aan de voorzitter, de leden of de secretaris in het

139 In eerste aanleg: art. 9, vijfde lid, Medische Tuchtwet j' art. 5 Reglement
medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen (rechtsgeleerde); art. 13,
derde lid, Wet op de paramedische beroepen; art. 70, vijfde lid, voorstel
van WeI big; art. 20, derde lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de
diergeneeskuode (rechtsgeleerden); art. 23, vijfde lid, Schepenwet (doclor
in de rechtswetenschap of in de staatswetenschap, hetzij de graad van doclor
in de rechtsgeleerdheid of de hoedauigheid van meester in de rechten
op grond van het afleggen van een examen in het Nederlands burgerlijk- en
handelsrecht, staatsrecht en strafrecht); art. 1, zesde lid, Luchtvaartram-
penwet (doctor in de rechtswetenschap of in de staalswelenschap, hetzij de
graad van doctor in de rechlsgeleerdheid of de hoedauigheid van meester in
de rechten op grond van het afIeggen van een exam en in het Nederlands
burgerlijk- en handelsrecht, staatsrecht en strafrecht); art. 30, vierde
lid, Loodsenwel (meester in de rechten); art. 5, eerste lid, Verordeuing op
de tuchtrechlspraak (mel goed gevolg doctoraal exam en Nederlands recht
hebben afgelegd); art. 5Oa, derde lid, WeI op het Notarisambt (de griffier
der arrondissementsrechtbank is de secretaris en bewaarder van het archief.
Hij kan zich doen vervangen door een waarnemend griffier); art. 46b,
zestiende lid, Advocatenwet (de griffier is een advocaal die is ingeschre-
ven bij een rechtbank binnen het rechtsgebied van de betrokken raad van
discipline) .

In hoger beroep: art. 9, vijfde lid, Medische Tuchtwel j' art. 5 i" art. 16,
tweede lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen;
art. 14, tweede lid, j' art. 13, derde lid, Wet op de paramedische beroepen;
art. 71, vierde lid, j' art. 70, vijfde lid, voorstel van Wet big; art. 26, vijfde
lid, j' art. 20, derde lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de dier-
geneeskunde; art. 51, derde lid, Advocalenwet (de griffier is een advocaat).
In eerste aanleg: art. 8, vierde lid, WeI tuchtrcchtspraak bedrijfsorgaui-
satie (de voorzitter, een lid of de secretaris moet hieraan voldoen); art.
5 Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet (voorzitter, vice-voorzitter en
(adjunctjsecretaris moeten hieraan voldoen. Indien een cenlraal tuchtge-
recht is ingesteld hoeven ter zitting van een tuchtgerecht slechts of de
voorzitter of de fungerend secretaris aan deze vereisten te voldoen); art.
9d, aanhef en sub a, 20, Wet economische mededinging (in hoogste aanleg
minimaal een lid of de secretaris),

In hoger beroep: art. 5 Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet «adjunct-)
secretaris van een centraal tuchtgerecht),
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geheel geen wettelijke benoemingseisen worden gestetd.l"!
In enkele regelingen worden ook leeftijdseisen gesteld. Het functionele leef-

tijdsontslag met het bereiken van de zeventig jaar is reeds bij paragraaf 3.4.2.2
ter sprake gekomen. In het medisch tuchtrecht geldt bovendien de eis dat de
voorzitters, leden, secretarissen en hun plaatsvervangers met uitzondering van de
plaatsvervangende secretarissen 25 jaar oud zijn.142

In het scheidsgerecht, dat in beroep oordeelt ten aanzien van tuchtsancties
opgelegd aan personeelsleden van de Nederlandse Spoorwegen, mogen de voorzit-
ters en de kandidaat -leden op de datum van ingang van hun benoeming de leeftijd
van 70 jaar nog niet bereikt hebben.143 Indien er geen lijst van kandidaat -ledcn is
samengesteld, mag appellant slechts personen aanwijzen die de leeftijd van 21
jaar hebben bereikt. Hetzelfde geldt voor het lid aan te wijzen door de Directie.
De bovengrens van 70 jaar wordt dan niet expliciet gesteld.l'"

3.4.2.4 Zittingssamenstelling

De samenstelling van het gerecht, dat de beslissing geeft in de zaak, is van belang
voor het realiseren van behoorlijke rechtspraak. Daarbij is relevant de getalsver-
houding tussen juristen en deskundigen. Bijvoorbeeld in het arrest Le Compte,
Van Leuven en De Meyere komt het Europese Hof voor de Rechten van de mens
tot de conclusie dat "the Appeals Council" onafhankelijk is op grond van de overwe-
ging dat:

"It is composed of exactly the same number of medical practitioners and members
of the judiciary and one of the latter, designated by the Crown, always acts as
Chairman and has a casting vote. Besides, the duration of a Council members's
term of office (six years) provides a further guarantee in this respect ( ..).

The presence - already adverted to - of judges making up half the membership,
including the Chairman with a casting vote ( ..) provides a definite assurance of

141 In eerste aanleg: art. 34 Wet op de Accountants-administratieconsulenten
(aileen uitdrukkelijk eisen gesteld aan de (plaatsvervangend) voorzitter;
niet aan de overige leden en de secretaris).
In hoger beroep: art. 46, derde lid, Wet op de Registeraccountants (geen
eisen gesteld aan secretaris); art. 53 en 53a jOart. 25 Beginselenwet
gevangeniswezen (beklagcommissie nit commissie van toezicht) j" art. 55,
derde lid, j" art. 2-4 Beginselenwet gevangeniswezen (sectie gevangeniswezen
van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing).

142 Art. 5, eerste lid, j" art. 16, tweede lid, Reglement medisch tuchtrecht en
oplossing van geschillen.

143 Art. 57, eerste lid, art. 58, eerste lid, en art. 59, eerste lid, Reglement
Dienstvoorwaarden.

144 Art. 66, tweede lid, en art. 68, tweede lid, Reglement Dienstvoorwaarden.
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impartiality and the method of election of the medical members cannot suffice to
bear out a charge of biasd45

Ten tweede kan pas aan de hand van de concrete samenstelling getoetst worden of
deze rechter onpartijdig is. Dan kan worden bepaald of deze rechter reeds in een
eerdere fase bij de zaak betrokken is geweest aI dan niet in een andere functie, of
dat hij er een eigen belang bij heeft. Indien dit voor de zitting bekend is, moet hij
niet op de zaak gezet worden of zelf gebruik maken van zijn verschoningsrecht.! 6

In de zaak Piersack wordt de vraag aan de orde gesteld of de samenstelling van
het college in elke zaak oak valt onder de eis in art. 6 EVRM dat het gerecht moet
zijn ingesteld bij de wet. Het Hof gaat er niet op in, omdat deze k1acht inhoudelijk
overeenkomt met de k1acht die leidde tot de conclusie dat er in casu geen sprake
is van een onpartijdige rechter147

De samenstelliug van het tuchtorgaan is eenvoudig te bepalen, omdat dit in beginsel
een hierarchisch meerdere is, die aileen de discipliuaire beslissing neemt. Hij is
c.q. wekt de schijn in beginsel niet onafhankelijk en niet onpartijdig te zijn. In
(hoger) beroep zaI dit dienen te worden gecompenseerd.

Ook de samenstelling van het tuchtgerecht op de zitting is dus relevant. Ais
immers louter groepsgenoten oordelen kunnen de procedurele waarborgen uit het
oog verloren worden en als alleen juristen oordelen missen zij de seecifieke deskun-
digheid ten aanzien van het handelen of nalaten van de beklaagde. 48 In de litera-
tuur lijkt een voorkeur te bestaan voor meer groepsgenoten in eerste aanleg en
meer juristen in hoger beroep149 Ik zelf zon dan kiezen voor colleges van vijf per-
sonen, bestaande in eerste aanleg uit een twee-drie combinatie, te weten een jurist-
voorzitter, eenjurist aIs lid (en eenjurist als secretaris) plus drie tuchtrechtelijke
rechtssubjecten aIs leden en in boger beroep uit een drie-twee combinatie, te
weten opnieuw een jurist als voorzitter, twee leden-juristen, (een secretaris-jurist)

145 Le Compte, Van Leuven en De Meyere, Series A, vol. 43, p. 24-25. Zie voor
andere afwegingen Ettl e.a., Series A, vol. 117, p. 17-19; Langborger, Series
A, vol. 155, p. 16.

146 Zie oak Sramek, Series A, vol. 84, p. 19 en de arresten genoemd in paragraaf
3.4.3. Zie voorts paragraaf 3.4.2.6.

147 Piersack, Series A, vol. 53, p. 16. Zie verder paragraaf 3.4.4.
148 Taat 1948, p. 60-62; De Doelder en Nipperus, WPNR 5484, p. 407-408;

Nuytinck 1984, p. 335-348; A. Kors, Tuchtrechtspraak voor advocaten, AA
1985, p. 25.

149 Sluijter 1984, p. 98.
J.B. Bitter, Verslag van de discussies bij de overige onderwerpen, in:
Tucbtrecht en Fair Play 1984, p. 330-331. De Doelder 1981, p. 202 bepleit
ook in een kaderwet op te nemen, dat in de tuchtcolleges zowel juristen als
leden van de betreffende beroepsgroep zitting hebben. Hij noemt echter geen
aantallen.
Knap 1984, p. 24, stelt voor in bet voorstel van Wet big op te nemen dat bet
hoger-beroepcollcge nit zeven leden bestaat te weten drie rechtsgeleerden
en vier artsen.
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en twee tuchtrechtelijke rechtssubjecten aIs leden. Een combinatie van een
jurist -twee beroepsgenoten in eerste aanleg en twee juristen-een beroepsgenoot in
hoger bcroep is ook een mogelijke variant waarbij wei zeer hoge eisen aan de te
benoemen personen gesteld moeten worden. Het zijn van jurist, dat wit zeggen
Meester in de rechten, is in mijn ogen een minimum-norm. Het is natuurlijk altijd
toegestaan dat zwaardere benoemingseisen gelden zoals het moeten voldoen aan
de eisen voor benoembaarheid in een arrondissementsrechtbank of het lid zijn van
de rechterlijke Macht en met rechtspraak zijn belast.

De zittingssamenstelling van een tuchtgerecht in een concrete tuchtzaak mag
geen wijziging ondergaan: aan een tuchtrechtelijke beslissing mag immers alleen
worden deelgenomen door leden, die de gehele mondelinge behandeling hebben
bijgewoond. Het moet blijken nit de notulen van de behandeling.P? Ook in art. 43
Loodsenwet is nitdrukkelijk bepaald dat beslissingen van het tuchtcollege loodsen,
genomen met een ander aantal personen of in een andere samenstelling dan is
voorgeschreven, nietig zijn.

Een meer praktisch probleem is hoe de colleges naar aanleiding van een zaak
worden samengesteld. Uit het verslag van het medisch tuchtcollege te Amsterdam
blijkt dat daar gewoonlijk de secretaris en de voorzitter zorgen voor de concrete
samenstelling van het college met het oog op de vereiste specialistische kennis.151

Het scheidsgerecht, waar berocp openstaat tegen een disciplinaire straf opgelegd
in het kader van het tuchtrecht bij de Nederlandse Spoorwegen, wordt per zaak
als voigt samengesteld. De secretaris bepaalt welke voorzitter op grond van de
alfabetische lijst aan de beurt is. Indien er een lijst van kandidaat-Ieden, benoemd
door de vakverenigingen bestaat, mag appellant slechts iemand van die lijst als
(plaatsvervangend) lid aanwijzen. Wanneer er geen lijst is, kan appellant een
andere persoon aanwijzen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het door de
Directie aan te wijzen lid en plaatsvervangend lid, die voorkomen op de lijst van

150 Zie art. 47, eerste lid, en art. 56, vierde lid, Advocatenwet.
Uit vele arresten blijkt dat het hof van discipline nauw op de toepassing van
dit beginsel door de Raad van Toezicht, die voor de wetswijziging in 1984 in
eerste aanleg oordeelde over tuchtzaken betreffende advocaten, heeft
toegezien. Vergelijk: HvD 27-10-1956, Adv.bl. 1956, p. 418; HvD 6-4-1959,
Adv.bl. 1959, p. 548; HvD 28-4-1960, Adv.bl. 1960, p. 431; HvD 30-5-1960,
Adv.bl. 1960, p. 392; HvD 11-12-1%1, Adv.bl. 1%2, p. 110; HvD 7-5-1%2,
Adv.bL 1%3, p. 50; HvD 25-2-1%3, Adv.bL 1%3, p. 185; HvD 6-4-1964,
Adv.bL 1966, p. 39; HvD 11-1-1965, Adv.bl. 1966, p. 121; HvD 25-9-1%7,
Adv.bL 1%7, p. 714; HvD 22-9-1%9, Adv.bL 1970, p. 3%; HvD 26-1-1970,
Adv.bL 1972, p. 517; HvD 23-2-1970, Adv.bL 1973, p. 371; HvD 30-8-1971,
Adv.bl. 1972, p. 257; HvD 14-10-1974, Adv.bL 1975, p. 111; HvD 29·9·1980,
Adv.bL 1981, p. 428; HvD 19-4-1982, Adv.bL 1983, p. 24; HvD 2·5·1984,
Adv.bl. 1985, p. 64. Schenk 1975, p. 19; Mois en Malherbe 1990, p. 12 en p. 22.
Verslag van het Medisch Tuchtcollege te Amsterdam over de jaren 1981 tot
en met 1983, TvGR 1985, p. 20.
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kandidaat-leden benoemd door de Directiel52 Op grond van art. 82 Reglement
Dienstvoorwaarden is de appellant die binnen de gestelde (verlengde) termijnen
geen (plaatsvervangend) lid beeft aangewezen niet-ontvankelijk. Indien de Directie
geen (plaatsvervangend) lid heeft aangewezen binnen de gestelde (verlengde) ter-
mijnen, is bet beroep van appellant gegrond.

De regeling in bet Landbouwuitvoerbesluit 1963 (Algemene Voorwaarden) bepaalt
dat de raad van beroep voor de uitvocrcontrole-instellingen oordeelt met vijf leden
van wie twee deskundige bijzitters. Hiermee is niet expliciet bepaald, dat juristen
deel zuUen uitmaken van bet tucbtcollege in eerste aanleg of in boger beroep.153

In eerste en enige aanleg oordeelt de Raad voor de Scbeepvaart met minimaal
een jurist-voorzitter en twee ledenl54 en de Raad voor de Lucbtvaart met minimaal
eenjurist-voorzitter en vier leden155.

In enkele regelingen wordt bet tucbtgerecbt in eerste aanleg samengesteld uit
een voorzitter die in ieder geval jurist is156, en vier leden-beroepsgenoten, waarna
in boger beroep bet aantal juristen in de meerderbeid is, te weten drie juristen en
twee beroepsgenoten. Voorbeelden biervan zijn te vinden in de regeling in de Wet
op de paramediscbe beroepen, in bet voorstel van Wet op de uitoefening van de
diergeneeskunde en in de Wet op de Registeraccountantal-".

Tbans gaat dit bij bet mediscb tucbtrecbt in boger beroep niet op indien de twee
licbtste sancties, te weten waarscbuwing of berisping, worden opgelegd, omdat dan
beroep op bet Centraal College openstaat, dat evenals het College voor de beslis-
sing in eerste aanleg bestaat uit een voorzitter-jurist en vier beroepsgenoten, dat
wil zeggen al naar gelang de beklaagde respectievelijk een geneeskundige, een

152 Art. 80, eerste lid, sub b, RDHL jOart. 55, art. 64, art. 66 en art. 68
Reglement Dienstvoorwaarden. Zie over de samensteUing van de lijsten
biervoor paragraaf 3.4.2. Er zijn enkele incompatibiliteiten, die worden
besproken in paragraaf 3.4.2.6.

153 Art. 4-6 Landbouwuitvoerbesluit 1963 (Algemene Voorwaarden). In art. 88
Zaaizaad- en Plantgoedwet is ten aanzien van de Raad van Beroep slechts
voorgeschreven dat de samensteUing en werkwijze worden geregeld in een
reglement van beroep.

154 Art. 26, derde lid, tart. 23, derde lid, Scbepenwet.
155 Art. 4, derde lid, t art. 1, derde lid, Lucbtvaartrampenwet.
156 In paragraaf 3.4.2.3 bleek dat de terminologie per wet beboorlijk uiteen

loopt. Voor de eenvoud zal in deze paragraaf de term jurist gebruikt worden.
Zie ecbter voor de precieze benoemingsvereisten paragraaf 3.4.2.3.

157 Art. 20, eerste en tweede lid, Wet op de paramediscbe beroepen; art. 28 en
art. 38 voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 36,
eerste lid, Wet op de Registeraccountants tart. 11, tweede lid, Verorde-
ning op de tucbtrechtspraak en art. 46, eerste en tweede lid, Wet op de
Registeraccountants. (Het is echter in eerste aanleg ook mogelijk, op grond
van art. 11, derde lid, Verordening op de tuchtrecbtspraak, dat een kamer
van drie leden, dat wil zeggen een jurist en twee leden, de zaak bebandelt.)

De leden-beroepsgenoten zijn soms ook juristen. Zie art. 47, eerste lid, en
art. 56, vierde lid, Advocatenwet.
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tandarts, een verloskundige, een geneeskundige, die de artsenijbereidkunst
uitoefent of een apotheker is: respectievelijk vier geneeskundigen; twee genees-
kundigen en twee tandartsen; twee geneeskundigen en twee verloskundigen; twee
geneeskundigen, een apotheker en een geneeskundige die de artsenijbereidkunst
uitoefent; c.q. vier apothekers. lndien een van de drie andere sancties worden
opgelegd, te weten een geldboete, schorsing in de nitoefening van geneeskunst,
onderscheidenlijk artsenijbereidkunst of ontzegging van de bevoegdheid genees-
kunst, onderscheidenlijk artsenijbereidkunst, uit te oefenen, staat beroep open op
het gerechtshofI58

Een voorbeeld van de combinatie twee juristen-drie beroepsgenoten in eerste
aanleg en drie juristen-twee beroepsgenoten in hoger beroep is de regeling van de
regionale tuchtcolleges en het centrale tuchtcollege in het voorstel van Wet big.
lo eerste aanleg kan de voorzitter bepalen dat aan de behandeling van een zaak die
hem daartoe geschikt voorkomt, wordt deelgenomen door de voorzitter en twee
leden-beroepsgenoten, dus ten jurist-twee beroepsgenoten. lndien de zaak naar
het oordeel van een van deze leden ongeschikt is voor behandeling in deze samen-
stelling wordt de behandeling voortgezet met de combinatie twee juristen-drie
leden-beroepsgenoten.P?

In de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie wordt aan het bestuur van het
betrokken lichaam overgelaten de regeling bij verordening van onder andere de
samenstelling van het tuchtgerecht, waarbij aileen geeist wordt dat of de voor-
zitter of een der leden of de secretaris voldoet aan de vereisten voor benoeming
tot rechter in een arrondissements-rechtbank. Hiermee is niet uitdrukkelijk vast-
gelegd dat het tuchtgerecht onafhankelijk is ten opzichte van (het bestuur van) het
betrokken Iichaam. Dit geldt des te meer indien aileen de secretaris jurist is. Op
grond van art. 6 EVRM is het voldoende in tuchtzaken indien het hoogste gerecht
dat oordeelt over de feiten en de rechtsvragen voldoet aan de door dat artikel
gestelde eisen. lo casu oordeelt in hoger beroep het College van Beroep voor het
bedrijfsleven, maar op grond van art. 17 van de Wet is geen vol beroep op het
College mogelijk. Daarom moeten de tuchtgerechten, die in eerste aanleg oordelen
zelf in elk geval aan de voorwaarden op dit punt van art. 6 EVRM voldoen. Een
andere optie is alsnog vol beroep op het College mogelijk te maken.l60

In het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet wordt de zittingssamenstelling
van het tuchtgerecht bepaald op een voorzitter, die voldoet aan de vereisten voor
benoeming tot rechter in een arrondissements-rechtbank, en ten minste twee leden.
Ais er twee of meer tuchtgerechten door de controle-instelling zijn ingesteld,
stelt zij tevens een centraal tuchtgerecht in, dar ook oordeelt met een voorzitter,
die voldoet aan de vereisten voor benoeming tot reehter in een arrondissements-
rechtbank en twee leden. Het is dan echter ook voldoende indien bij zittingen van

158 Art. 9 j" art. 7, tweede lid, Medische Tuchtwet.
159 Art. 70, tweede lid, en art. 71, tweede lid, voorstel van Wet big. Zie ook art.

72 voor het geval dat twee of meer met elkaar samenhangende zaken ter
terechtzitting gezamenlijk worden behandeld.

160 Art. 8 j" art. 15 j" art. 2 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie. Zie ook
Hirsch Ballin 1983, p.13O-131. Zie voorts de inIeiding op paragraaf3.4.



161 Art. 4, eerste lid, laatste volzin, j' art. 5 j' art. 3, tweede lid, i" art. 22 Tucht-
rechtbesluit Landbouwkwa!iteitswet j' art. 17 Wet tuchtrecht spraak bedrijfs-
organisatie.

162 Art. 29, derde lid, j' art. 36 j' art. 43 j' art. 44 Loodsenwet j' art. 17 Wet
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie.

163 Art. 34 j' art. 47 e.v. Wet op de Accountants-administratieconsulenten.
164 Art. 30 j' art. 33, eerste en tweede lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst.

het tuchtgerecht in eerste aanleg slechts de fungerend secretaris aan de vereisten
voor benoeming tot rechter in een arrondissements-rechtbank voldoet (en dus met
tevens de voorzitter). Op zich is de regeling in het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwa-
liteitswet (een jurist -voorzitter en ten minste twee leden) al mager. Een secretaris
is echter geen lid van het gerecht, zodat het feit dat bij jurist is, geen compensatie
kan bieden. 1n hoger beroep oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfs-
leven. Ook dat hoger beroep voldoet met aan de mogelijkheid om alsnog tekortko-
mingen te hersteUen, omdat de bepalingen dienaangaande in de Wet tuchtrecht-
spraak bedrijfsorganisatie van overeenkomstige toepassing zijn en er dus geen
beroep ten aanzien van feiten en rechtsvragen mogelijk is.!61

Het tuchtcoUege loodsen oordeelt in eerste aanleg met een voorzitter-jurist en
vier registerloodsen. Ook hierna staat geen vol beroep open op het College van
Beroep voor het bedrijfsleven.162

De regeling op grond van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten
is a!dus dat in eerste aanleg de raad van tucht oordeelt met twee juristen en drie
andere leden, waarna het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt. Hier
is wei sprake van vol beroep, zodat deze regeling voldoet aan de gestelde eisen.163

De beslissing in eerste aanleg door een door de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid aangewezen persoon op grond van de Wet gewetensbezwaren
militaire dienst, wordt in hoger beroep geeompenseerd, doordat de arrondisse-
mentsrechtbank te 's-Gravenhagc zittiog houdt met twee leden van die rechtbank
en een lid, dat met tot de rechterlijke macht behoort.l64

Ook op grond van art. 9d, aanhef en sub a, Wet economische mededinging moet
het orgaan, dat in hoogste aanleg een voor de betrokkene belastende beslissing kan
nemen, in meerderheid bestaan nit personen, die met behoren tot het deel van het
bedrijfsleven of tot de vrije-berocpsgrocp waarvoor de betrokken mededingingsre-
geling geldt, noch betrokken zijn bij een organisatie, werkzaam op het betrokken
gebied van het bedrijfsleven of op het gebied van de betrokken vrije-beroepsgroep.
Tevens moet minimaa! een lid of de seeretaris voldoen aan de eisen tot benoeming
lot rechter in een arrondissementsrecbtbank. Het orgaan zal voUedig over de zaak
kunnen oordelen. Ais aUeen de secretaris jurist is, lijkt mij dat onvoldoende.

3.4.2.5 Bezoldiging

Dat ook de wijze waarop de bezoldiging van een reehter is geregeld, een waarborg
voor de onafhankelijkheid kan zijn blijkt reeds nit het gezegde "wiens brood men
eet, diens woord men spreekt".

Ook bij de bezoldiging is er sprake van een grote verseheidenheid. Indien er
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beroep is opengesteld op een reeds bestaand college van rechters, zoals het College
van Beroep voor het bedrijfsleven, een arrondissementsrecbtbank of een gerecbts-
bof, ontvangen die rechters voor hun activiteiten in het kader van een tuchtproces
geen extra salaris. In een enkel geval wordt voor de bezoldiging van een in een
bestaand college benoemd lid aangesloten bij de regeling van de bezoldiging van de
gewone leden van dat college.l65 Over bet algemeen is (nadere) regeling van de
bewldiging van de leden van de tuchtcolleges aan de minister opgedragen166, soms
aan de Kroon 167. De kosten van de tuchtgerechten in bet kader van de Landbouw-
kwaliteitswet komen echter ten laste van de desbetreffende vereniging en stichtin- ~
gen. Het bestuur stelt de vergoedingen vast.l68 De vergoeding voor de leden van
de raad van tucht en van de (plaatsvervangende) leden van de raad van beroep
wordt geregeld bij verordening door de ledenvergadering-s'', Ten laste van de
Nederlandse Orde van Advocaten komen de reis- en verblijfkosten van de (plaats-
vervangende) leden-advocaten en van de griffier van de raad van discipline en
tevens die van de (plaatsvervangende) leden-advocaten en van de griffier van bet
bof van discipline plus de vergoeding voor de griffier van het bof van discipline.P?

165 Art. 33, derde lid, eerste volzin, Wet gewetensbezwaren milltaire dienst
(het niet tot de rechterlijke macht beborende lid en zijn plaatsvervangers
benoemd in de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage ontvangen een
vergoeding op de krachtens art. 2 van de Wet op de bezoldiging van de
rechterlijke ambtenaren bepaalde voet).

166 Art. 77 voorstel van Wet big (minister van WVC); art. 25 j' art. 26, vijfde lid,
voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (ministers van
Landbouw en Visserij en van Justitie gezamenlijk); art. 5, zesde lid, Land-
bouwuitvoerbesluit 1963 (Algemene Voorwaarden) (minister van Landbouw
en Visserij; op grond van art. 8 komen de kosten van de raad van beroep,
verminderd met de ontvangen griffierechten, ten laste van de Staat); art.
37 Wet op de Accountants-administratieconsulenten (minister van Econo-
miscbe Zaken); art. 60, eerste lid, Advocatenwet (minister van Justitie).

167 Art. 23, achtste lid, Schepenwet; art. 1, achtste lid, Luchtvaartrampenwet.
168 Art. 5 Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting Nederlandse

Baconcontrole; art. 8 voorlopig tuchtreglement van de Stichting Scharrel-
eieren-controle; art. 5 Tucbtreglement van de Vereniging Kwaliteits-
Controle-Bureau voor Groenten en Fruit; art. 6 j" art. 22, vijfde lid,
tucbtreglement van de Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole; art. 5
Reglement op de tuchtrecbtspraak van de Stichting Nederlandse Vleeswaren-
kontrole; art. 5 Reglement op de Tuchtrechtspraak van de Stichting Bloembol-
lenkeuringsdienst.

69 Art. 38, eerste lid, j" art. 49 Wet op de Registeraccountants j' de Verordening
kostenvergoedingen.

70 Art. 50a, tweede lid, j' art. 60, tweede en derde lid, Advocatenwet.
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De bezoldiging bestaat voomamelijk uit vergoeding van reis- en verblijfkos-
ten!?!, verdere verscbotten!72 en soms van tijdverzuiml73. Enkelen krijgen vacatie-

171 Art. 15, eerste lid, j" art. 16, tweede lid, Reglement mediscb tucbtrecbt
en oplossing van gescbillen; art. 77, eerste lid, voorstel van Wet big;
art. 25 j" art. 26 vijfde lid, voorstel van Wet op de uitoefeuing van de
diergeneeskunde; art. 90, eerste lid, Regiement Dienstvoorwaarden (maar
vergoeding van reiskosten alIeen voor rover zij niet over vervoersfacili-
teiten beschikken); art. 5, tweede lid, Regiement op de tucbtrecbtspraak
van de Sticbting Nederlandse Baconcontrole; art. 8, tweede lid, voorlopig
tucbtregiement van de Sticbting Scbarreleieren-controle; art. 5, derde lid,
Tucbtregiement van de Vereniging Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groen-
ten en Fruit; art. 6, tweede lid, j' art. 22, vijfde lid, tucbtregiement van de
Sticbting Centraal Orgaan Zuivelcontrole; art. 5, tweede lid, Regiement op
de tucbtrecbtspraak van de Sticbting Nederlandse Vleeswarenkontrole; art.
5, tweede lid, Regiement op de Tucbtrecbtspraak van de Sticbting Bloembol-
lenkeuringsdienst; art. 53, acbtste lid, Uag 1988 i" Reisbesluit 1971; art. 35
Loodsenwet; art. 38, eerste lid, j' art. 49 Wet op de Registeraccountants;
art. 37 Wet op de Accountants-administratieconsulenten; art. 50b, eerste lid,
j' art. 50a, zesde lid, Wet op bet Notarisambt; art. 50a en art. 60 Advocaten-
wet (die van de (plaatsvervangend) voorzitter(s) en van de door de Kroon
benoemde (plaatsvervangende) leden in bet bof van discipline komen ten
laste van de staat, die van de (plaatsvervangende) leden en van de griffiers
ten laste van de Nederlandse orde van advocaten).

172 Art. 77, eerste lid, voorstel van Wet big; art. 25 j' art. 26 vijfde lid, voorstel
van Wet op de uitoefeuing van de diergeneeskunde; art. 35 Loodsenwet;
art. 60, eerste en tweede lid, Advocatenwet.
Verdere vergoeding voor de werkzaarnbeden van de (vice-)voorzitter en de
secretaris: art. 5, derde lid, Regiement op de tucbtrecbtspraak van de
Sticbting Nederlandse Baconcontrole; art. 6, derde lid, j' art. 22, vijfde lid,
tucbtreglement van de Sticbting Centraal Orgaan Zuivelcontrole (ook de
adjunct-secretaris); art. 5, derde lid, Regiement op de tucbtrecbtspraak van
de Stichting Nederlandse Vleeswarenkontrole; art. 5, derde lid, Regiement
op de Tucbtrechtspraak van de Sticbting Bloembollenkeuringsdienst.

173 Art. 90, eerste lid, Regiement Dienstvoorwaarden (voorzitter); art. 53,
acbtste lid, Uag 1988 j' Vacatiegeldenbesluit; art. 38, eerste lid, j' art. 49
Wet op de Registeraccountants; art. 37 Wet op de Accountants-administra-
tieconsulenten.



geld174• Van sommigen is aileen bepaald dat er een vergoeding zal volgen175.
Hieruit blijkt aI, dat het zijn van tuchtrechter een nevenfunctie is, die echter steeds
meer tijd is gaan opslorpen. In het medisch tuchtrecht is dat veroorzaakt door een
toeneming van hel aantal tuchtzaken, wal resulteert in een vertraging in behande-
ling van de zaken.176 In het voorstel van WeI big wordt overigens de mogelijkheid
geopend dar een salaris wordt toegekend.l?"

174 Art. 15, tweede 101 en mel vijfde lid, j" art. 16, tweede lid, Reglement
medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen (de bedragen zijn in het
Reglemenl opgenomen); art. 77 voorstel van WeI big; art. 25 j' art. 26,
vijfde lid, voorstel van WeI op de uitoefening van de diergeneeskunde; art.
5, tweede lid, Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting Neder-
landse Baconcontrole; art. 8, tweede lid, voorlopig tuchtrcglement van de
Stichting Scharreleieren-controle; art. 5, derde lid, Tuchtreglement van de
Vereniging Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit; art. 6,
tweede lid, j' art. 22, vijfde lid, tuchtreglement van de Stichting Centraal
Orgaan Zuivelcontrole; art. 5, tweede lid, Reglement op de tucbtrechtspraak
van de Stichting Nederlandse Vleeswarenkonlrole; art. 5, tweede lid,
Reglement op de Tuchtrechtspraak van de Stichting Bloembollenkeurings-
dienst; art. 35 Loodsenwet; art. 50b, eerste lid, j" art. 50a, zesde lid,
WeI op het Notarisambt; art. 60, eerste lid, Advocatenwet (de door de
Kroon in het hofvan discipline benoemde (plaatsvervangende) leden).

175 Art. 23, achtste lid, Schepenwet (de bezoldigingen van de voorzitter en van
de secretaris, en de geldelijke schadeloosslellingen van de (buitenjgewone
leden en van de plaatsvervangers van de voorzitter, van de secretaris en
van de (buitenjgewonc leden); art. 1, achtste lid, Luehtvaartrampenwet (de
schadeloosstellingen van de voorzitter, van de (buitenjgewonc leden, van de
secretaris, en van hun plaatsvervangers); art. 5, zesde lid, Landbouwuit-
voerbesluit 1%3 (Algemene Voorwaarden); art, 5, tweede lid, Tuchtreglement
van de Vereniging Kwalitcits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit (de
(vice-)voorzitter en de (adjunct-)secretaris).

176 Vraag van Haas-Berger (PvdA) en antwoord van staatssecretaris Dees, Aan-
hangsel van de Handelingen II 1986-1987, 426, p. 849. Zie ook Kamerstukken
II 1986-1987, 19522, nr. 5, p. 48, waar de VVD vraagt of het daarom overwe-
ging verdient uitsluitend voorzitters en seeretarissen in volle werkweek re be-
noemen. De memorie van antwoord (1987-1988, nr. 7, p. 104) merkt daarover
op, dat hierover pas een uitspraak kan worden gedaan indien meer gegevens
voorhanden zijn over het aantal klachten dat jaarlijks bij het desbetreffende
college wordt ingediend en de gemiddelde duur van de behandeling van deze
klachten.

177 Art. 77, tweede lid, voorstel van Wet big. Zie ook de vorige noot.

221



3.4.2.6 Incompatibi/iteiten

In enkele wettelijke tuchtregelingen zijn incompatibiliteiten opgenomen, dat wi!
zeggen functies of betrekkingen die onverenigbaar worden geacht met het zijn van
rechter in hetzelfde tuchtcollege.t78 Hierbij zijn ook weer de verschillende formu-
leringen opvaIlend. Onverenigbaar wordt geacht het zijn van eChtfienootl79,gewe-
zen echtgenootl80, blood- of aanverwantschap tot de derde graad 81, tot en met
de derde graadl82 of de verhouding van werkgever tot werknemerl83• Zij mogen
niet met etkaar in de uitoefening van een beroep voor gemene rekening of onder
gemeenschappelijke naam optredenl84 of in een maatschap of ander duurzaam
samenwerkingsverband tot het uitoefenen van de diergeneeskunde c.q. advoca-

178 Dit zou ook kunnen begrepen onder objectieve onpartijdigheid. Zie bijvoor-
beeld De Cubber, Series A, vol. 86, p. 14-16.

179 Art. 33, derde lid, tweede volzin, Wet gewetensbezwaren militaire dienst jO
art. 10, eerste en tweede lid, Wet r.o.; art. 6, eerste en tweede lid, jOart. 16,
tweede lid, Regiement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen;
art. 15, eerste en tweede lid, Wet op de paramedische beroepen; art. 73
voorstel van Wet big; art. 21, eerste en tweede lid, j" art. 26, vijfde lid,
voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 8,
tweede en derde lid, Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet; art. 31,
eerste en tweede lid, Loodsenwet; art. 37, tweede lid, j" art. 49 Wet op de
Registeraccountants; art. 36 Wet op de Accountants-administratieconsulen-
ten; art. 10, eerste en tweede lid, Wet r.o.; art. 46b, dertiende lid,
Advocatenwet.

180 Art. 6, eerste lid, j" art. 16, tweede lid, Reglement medisch tuchtrecht en
oplossing van geschillen.

181 Art. 33, derde lid, tweede volzin, Wet gewetensbezwaren militaire dienst j"
art. 10, eerste, derde en vierde lid, Wet r.o.; art. 15, eerste en derde tot en
met vijfde lid, Wet op de paramedische beroepen; art. 21, eerste, derde
en vierde lid, j" art. 26, vijfde lid, voorstel van Wet op de uitoefening
van de diergeneeskunde; art. 8, tweede en vierde lid, Tuchtrechtbesluit
Landbouwkwaliteitswet; art. 31, eerste, derde en vierde lid, Loodsenwet;
art. 37, tweede lid, j" art. 49 Wet op de Registeraccountants; art. 36 Wet
op de Accountants-administratieconsulenten; art. 10, eerste, derde en
vierde lid, Wet r.o.; art. 46b, dertiende lid, Advocatenwet.

182 Art. 6, eerste, derde en vierde lid, j" art. 16, tweede lid, Regiement
medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen; art. 73 voorstel van Wet
big; art. 4, eerste, derde en vierde lid, voorlopig tuchtregiement van de
Stichting Scharreleieren-controle; art. 52, tweede lid, Advocatenwet.

183 Art. 21, eerste lid, j" art. 26, vijfde lid, voorstel van Wet op de uitoefening
van de diergeneeskunde; art. 37, tweede lid, j" art. 49 Wet op de Register-
accountants; art. 36 Wet op de Accountants-administratieconsulenten; art.
46b, dertiende lid, en art. 52, tweede lid, Advocatenwet.

184 Art. 37, tweede lid, jOart. 49 Wet op de Registeraccountants; art. 36 Wet
op de Accountants-administratieconsulenten.
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tuur1&5. Soms zijn ook bestuursfuncties in een beroepsorganisatie uitgeslotenl86

of het lidmaatschap van zo'n organisatiel87. Soms mogen zij niet betrokken zijn bij
bepaalde activiteitenl88. Naar mijn mening zou het ook onverenigbaar geacht
moeten worden, indien een van vorenstaande relaties bestaat tussen leden van een

185 Art. 21, eerste lid, j" art. 26, vijfde lid, voorstel van Wet op de uitoefening
van de diergeneeskunde; art. 46b, dertiende lid, en art. 52, tweede lid,
Advocatenwet.

186 Art. m-A4, eerste lid, RPBO (een (plaatsvervangend) voorzitter, en (plaats-
vervangend) lid van een commissie van beroep kan niet zijn hij die a. zitting
heeft in of in dienst is van het instellingsbestuur of het bestuur van een
vereniging van instellingsbesturen of organen dan wei van de landelijke
organisatie, of deel uitmaakt van het personeel van een instelling waarover
die commissie waarvan hij deel uitmaakt, haar werkkring uitstrekt; b. in
dienst is van een vereniging van onderwijzend personeel danwel zitting
heeft in een bestuur van nader omschreven personeelsorganisaties of in
organisaties van scboolbesturen; c. deel uitmaakt van de rijksinspectie); art.
5, tweede lid, Landbouwuitvoerbesluit 1%3 (Algemene Voorwaarden)(geen
deel uitmaken van het bestuur of van het personeel van een uitvoercontrole-
instelling); art. 2, derde lid, Reglement op de tuchtrechtspraak van de
Stichting Nederlandse Baconcontrole; art. 3, derde lid, voorlopig tuchtre-
glement van de Stichting Scharreleieren-controle; art. 2, derde lid,
Regiement op de tucbtrechtspraak van de Stichting Nederlandse Vleeswaren-
kontrole; art. 2, derde lid, Reglement op de Tuchtrecbtspraak van de
Stichting Bloembollenkeuringsdienst; art. 30, tweede en derde lid, Loodsen-
wet (de registerloodsen zijn geen lid of plaatsvervangend lid van het
bestuur van de regionale corporatie); art. 37, eerste lid, j' art. 48 Wet
op de Registeraccountants en art. 5, eerste lid, Verordening op de tucht-
rechtspraak; art. 46b, twaalfde lid, Advocatenwet (het (plaatsvervangend)
lidmaatschap van een raad van discipline is niet verenigbaar met het
(plaatsvervangend) lidmaatschap van de algemene raad en met de functie
van deken) en art. 51, vierde lid, j' art. 53, vierde lid, Advocatenwet (de
(plaatsvervangende) leden-advocaten, en de griffier van het hofvan
discipline kunnen niet gelijktijdig lid zijn van de algemene raad).

187 Art. 2, tweede lid, Verordening op de tuchtrechtspraak.
188 Art. 2, derde lid, Regiement op de tuchtrechtspraak van de Stichting Neder-

landse Baconcontrole (de (vice-)voorzitter en de andere leden mogen niet
betrokken zijn bij de handel in of de fabricage van bacon); art. 3, derde
lid, voorlopig tuchtregiement van de Stichting Scharreleieren-controle (de
voorzitter en de andere leden mogen niet betrokken zijn bij de handel in
of de produktie van eieren); art. 2, derde lid, Reglement op de tuchtrecht-
spraak van de Stichting Nederlandse Vleeswarenkontrole (de (vice-)voorzitter
en de andere leden mogen niet betrokken zijn bij de handel in of de fabricage
van vleeswaren).
Zie ook de formulering in art. 9d, aanhef en sub a, 1e, Wet economische

mededinging, die reeds ter sprake is gekomen in paragraaf 3.4.2.4.



rechterlijk college in eerste aanleg en in hoger beroep.189 Het is bovendien
evident dat een rechter niet wwel zitting kan hebben in het college in eerste aanleg
als in het gerecht dat oordeelt in hoger beroep.190

Wat betreft het tuchtrecht bij de Nederlandse Spoorwegen mag de appellant in
het scheidsgerecht geen personen aanwijzen onder wier leiding hij rechtstreeks
werkzaam is of die rechtstreeks onder zijn leiding werkzaam zijn, alsmede personen
die geschorst of wegens hetzelfde feit gestraft zijn of wie de aanstellingsovereen-
komst door NS anders dan wegens invaliditeit of leeftijd is opgezegd. De directie
mag niet aanwijzen degene die haar op de zitting van het scheidsgerecht vertegen-
woordigt, diens onmiddellijke chef en personen onder wier leiding appellant dan
wei het door hem aangewezen lid of plaatsvervangend lid rechtstreeks werkzaam is,
alsmede degene die met het nemen van een beslissing in gevallen als bedoeld in
art. 62 (gevallen waarin beroep openstaat) bemoeienis heeft gehad. Indien een van
deze rcdenen opkomt na de aanwijzing, zal de aangewezene niet of niet langer als
(plaatsvervangend) lid kunnen optreden.l''!

"niet wenselijk Iijkt in het onderhavige wetsontwerp op dit punt af te wijken
van de regeling die in het veel ruimere verband van de Wet op de rechterlijke
organisatie is neergelegd. Indien in dat ruimere verband tot een andere regeling
der incompatibiliteiten mocht worden besloten is er alle aanleiding ook het
onderhavige wetsvoorstel aan te passen."194

Naar aanleiding van het voorstel van Wet op de uitoefening van de diergenees-
kunde hebben D'66 en SGP de regering gevraagd of aan vorenstaand rijtje niet
ook samenwonenden dienen te worden toegevoegd. Is immers de ratio achter de
desbetreffende bepalin,J niet onverminderd van toe passing op andere samenlevings
vormen dan de echt?1 De regering stelde in haar antwoord voorop193dat met
art. 21 is aangesloten bij art. 10 Wet r.o. en dat het haar

Zolang de belemmeringen op grond van huwelijk en verwantschap nog in de wet
zijn opgenomen, zouden ook samenwonende rechters nit een college dienen te
worden geweerd. Thans is daarvoor, indien men tijdig op de hoogte is van deze om
standigheid, de enige waarborg de mogelijkheid van wraking (paragraaf3.4.3.2).

189 Zie bijvoorbeeld ook art. 15, eerste lid, Wet op de paramedische beroepen.
190 Art. 4, tweede lid, Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet; art. 48 Wet op

de Registeraccountants en art. 5, eerste lid, Verordening op de tuchtrecht-
spraak; art. 46b, twaalfde lid, en art. 51, vierde lid, j" art. 53, vierde lid,
Advocatenwet.

191 Art. 66, derde en vierde lid, en art. 68, derde en vierde lid, Reglement
Dienstvoorwaarden.

192 Kamerstukken II 1982-1983, 17646, or. 4, p. 19; 1984-1985,or. 7, p. 9.
193 Kamerstukken II 1984-1985, 17646, or. 5-6, p. 27.
194 Kamerstukken II 1985-1986, 17646, or. 8, p. 9. Zie ook Kamerstukken II

1986-1987,17646, nr. 28, waar gewezen wordt op het Eindrapport van de
Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie, waarin wordt voorge-
steld de belemmeringen op grond van huwelijk en verwantschap op te heffen.

224



225

3.4.2.7 Tuchtrecht ten aanzien van de rechters in het college

In enkele regelingen is ook voorzien in tuchtrecht ten aanzien van de rechters in
het college. Meestal wordt de regeling in de Wet op de rechterlijke organisatie in
grote lijnen van overeenkomstige toepassing verklaard.l95 Een voorheeld van een
eigen variant vinden we in het Regiement medisch tuchtrecht en oplossing van

195 Om precies te zijn art. 11, 12, eerste lid, 13, eerste tot en met vierde
lid,13a, 13b, eerste lid, 14 en 14a-e Wet r.o.

Art. 33, derde lid, tweede volzin, Wet gewetenshezwaren militaire
dienst (namelijk op het niet tot de rechterlijke macht behorende lid;
minus art. 13, eerste tot en met vierde lid, 13a, en 13b, eerste lid, Wet
r.o.); art. 75 voorstel van Wet big (minus art. 12, eerste lid, sub c, en
art. 14 Wet r.o.); art. 22 j" art. 26, vijfde lid, voorstel van Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde (minus art. 11, aanhef en sub d, 12,
eerste lid, sub C, d en e, en art. 14 Wet r.o.); art. 9 Tuchtrechtheslnit
Landbouwkwaliteitswet j" art. 4 Regiement op de tuchtrechtspraak van de
Stichting Nederlandse Baconcontrole (aileen art. 11, 12 en 13); art. 4 Tucht-
reglement van de Vereniging Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten
en Fruit (aileen art. 11, 12 en 13); art. 4 Regiement op de tuchtrecht-
spraak van de Stichting Nederlandse V1eeswarenkontrole (aileen art. 11,
12 en 13); art. 4 Reglement op de Tuchtrechtspraak van de Stichting
Bloembollenkeuringsdienst (aileen art. 11, 12 en 13); art. 32 Loodsenwet
(minus art. 11, sub d, art. 12, eerste lid, sub c-e, en art. 14); art. 50,
eerste lid, Wet op de Registeraccountants (minus art. 11, sub d, art.
12, eerste lid, sub d en e, en art. 14); art. 39 Wet op de Accountants-
administratieconsulenten (minus art. 11, sub d, art. 12, eerste lid, sub
den e, 13, leden 1-4, 13b, eerste lid, 14 en 14a-e Wet r.o.); art. 50ba
Wet op het Notarisambt (aileen art. 14a-14e Wet r.o. van overeenkomstige
toepassing; zie bijvoorbeeld HR 28-4-1989, NJ 1990, 463 met noot WMK:
o.g.v. art. 14c Wet r.o, gegronde k1acht tegen Kamer van Toezicht); art.
46b, veertiende en vijftiende lid, en art. 54 Advocatenwet (minus art.
11, sub d, en art. 14 Wet r.o).



geschillen.l96 Evenals Taverne ben ik van mening dat voor het inschakelen van de
Hoge Raad er een steunpunt in de Medische Tuchtwet te vinden zou moeten zijn,
wat thans niet het geval is.l97

(
I

3.4.3 Onpanijdigheid

In vergelijking met de onafhankelijkheid is het moeilijker vast te stellen of een
gerecht onpartijdig is, aangezien het hier de subjectieve bouding van zijn leden
betreft. Fawcett omscbrijft onpartijdigbeid als:

"absence in the members of tbe tribunal of personal interest in the issues to be
determined by it, or of some form of prejudice".I98

De rechter moet met andere woorden boven de partijen staan en zi~ beslissingen
nemen zonder aanzien des persoons, zakelijk en naar beste weten.' Of de
recbter cchter inderdaad zijn oordeellouter heeft gebaseerd op objectieve argu-
menten op grond van betgeen ter terecbtzitting naar voren is gekomen2OO en of
zijn oordeel niet bi~voorbeeld sterk beinvloed is door de aandacbt, die de zaak
kreeg in de media2 1, is moeilijk na te gaan. Het Europese Hof voor de Recbten
van de mens gebruikt daarbij zowel een subjectieve aIs een objectieve test. De sub-

1% Art. 7-9 j' art. 16, tweede lid, Reglement medisch tucbtrecbt en oplossing
van geschillen (ook hier oefent de Hoge Raad bet toezicbt uit); art. 18 en
19 Wet op de paramedische beroepen (idem); art. 23 j' art. 26, vijfde lid,
tweede volzin, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde
(een variant op art. 14 Wet r.o.); art. 6 en 7 voorlopig tucbtreglement van
de Stichting Scbarreleieren-controle (een variant op art. 11, 12 en 13 Wet
r.o.). Op grond van art. 6, tweede lid, sub c, kunnen de voorzitter en de
andere leden van bet tuchtgerecbt worden ontslagen door bet bestuur
"wegens bandelen of nalaten dat ernstig nadeel toebrengt aan de goede gang
van zaken bij de rechtspraak of aan bet in baar te stellen vertrouwen." De
beoordelingsmarge in deze ontslaggrond lijkt mij op gespannen voet te staan
met de onafhankelijkheidseis, omdat aileen namens datzelfde bestuur een
zaak bij het tucbtgerecbt aanhangig wordt gemaakt. Ook de regeling in
art. 5 j' art. 22, vijfde lid, tucbtreglement van de Sticbting Centraal
Orgaan Zuivelcontrole lijkt mij strijdig met de onafhankelijkbeidseis: bet
centraal bestuur is bevoegd tot ontslag c.q. op non-actief stellen van een
(vice-)voorzitter, een lid of een (adjunct-)secretaris "indien hiertoe ernstige
gronden bestaan."; art. 33 Loodsenwet (een variant op art. 14 Wet r.o.).

197 B.M. Taverne, Het eerste cassatieberoep in een medische tuchtzaak. Toetsing
van bet Reglement Mediscb Tucbtrecht aan Wet en Grondwet, Nffi 1934,
p. 504. Zie ook paragraaf 3.12.6.

198 Fawcett 1987, p. 171.
199 Peukert 1980, p. 269.
200 Van Dijk 1983, p. 123.
201 Van Dijk 1983, p. 124-125; Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 300-301.
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jectieve test dient om "the personal conviction of a given judge in a given case" vast
te stellen.202 De objectieve test is

"aimed at ascertaining wbetber the judge offered guarantees sufficient to
exclude any legitimate doubt in this respect".203

Zelfs de scbijn van partijdigbeid dient te worden vermeden:

"Justice must not only be done; it must also be seen to be done".204

In beginsel wordt "personal impartiality" voorondersteld, zodat bet nadelig effect
op de besJissing door degene die zich bierdoor benadeeld voelt, aannemeJijk zaI
moeten worden gemaakt205 bijvoorbeeld aan de band van de bouding van de
recbter bij de procesvoering of de inboud van het vonnis206. Wei dient de benadeel-
de aile mogeJijkbeden, om bet effect op de uitspraak te vermijden, te bebben
aangewend. Bijvoorbeeld kan dan ~edacht worden aan bet gebruik van zijn recbt op
wraking van een bepaalde rechter- 7. Een rechter dient natuurlijk zelf ook in de
gaten te bouden of hij van zijn recbt op verschoning gebruik dient te maken.208
Overigens is een niet-jurist als rechter niet per definitie niet onpartijdig209
Anderzijds merkt Taat reeds op:

202 Piersack, Series A, vol. 53, p. 14; De Cubber, Series A, vol. 86, p. 13;
Litbgow e.a., Series A, vol. 102, p. 73; Hauschildt, Series A, vol. 154, p.
21; Langborger, Series A, vol. 155, p. 16.

203 Piersack, Series A, vol. 53, p. 14; Albert en Le Compte, Series A, vol. 58,
p. 18; Campbell en Fell, Series A, vol. SO, p. 41-42; De Cubber, Series A,
vol. 86, p. 13-14; Lithgow e.a., Series A, vol. 102, p. 73; BeJilos, Series
A, vol. 132, p. 29-30; Hauschildt, Series A, vol. 154, p. 21; Langborger,
Series A, vol. 155, p. 16. Dit is dus nauw verwant aan de onaIbankelijkbeid.

204 Delcourt, Series A, vol. 11, p. 17; Campbell en Fell, Series A, vol. SO, p. 41;
De Cubber, Series A, vol. 86, p. 14; BeJilos, Series A, vol. 132, p. 30.

205 Le Compte, Van Leuven en De Meyere, Series A, vol. 43, p. 25; Piersack,
Series A, vol. 53, p. 14; Albert en Le Compte, Series A, vol. 58, p. 17-18;
Campbell en Fell, Series A, vol. SO,p. 41; De Cubber, Series A, vol. 86,
p. 14; Litbgow e.a., Series A, vol. 102, p. 73; Hauschildt, Series A, vol.
154, p. 21-23; Langborger, Series A, vol. 155, p. 16. Fawcett 1987, p. 172.

206 Van Dijk 1983, p. 123-124; Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 301.
207 Le Compte, Van Leuven en De Meyere, Series A, vol. 43, p. 25; Albert en Le

Com pte, Series A, vol. 58, p. 17-18; Barbera, Messegue en Jabardo, Series
A, vol. 146, p. 28-29. In H vs Belgie, Series A, vol. U7, p. 35 wordt bet
bebben van het recbt van wraking begrepen onder de "fairness of tbe
proceedings". Zie ook paragraaf 3.4.3.2.

208 Piersack, Series A, vol. 53, p. 14; De Cubber, Series A, vol. 86, p. 14;
Hauschildt, Series A, vol. 154, p. 21. Zie verder paragraaf 3.4.3.3.

209 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 301. Zie ook Ettl e.a., Series A, vol. 117,
p. 18-19; Langborger, Series A, vol. 155, p. 16.
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"De beperkte groep met zijn dikwijls nauw verband tussen de leden vergroot de
kans, dat ten aanzien van een tuchtrechter feiten of omstandi~edeD bestaan,
waardoor hij niet gebeel onpartijdig tegenover de zaak staat." 10

Evenals ten aanzien van de onafhankelijkheid kan ook ten aanzien van de onpartij-
digheid bet (boger) beroep bepaalde onregelmatigheden berstelleD.211

3.4.3.1 Verbod van bijzondere onderrichting

Enkele regelingen bevatten terecbt een verbod van bijzondere onderrichting, dat
wil zeggen een verbod voor de (plaatsvervangende) leden en de secretaris over
een aanhangige zaak of over een zaak, die naar zij weten of vermoeden voor hen
aanhangig zal worden, zicb in te laten in een ~esprek met een belanghebbende of
van deze een schriftelijk stuk aan te nemeD.21

Art. 77 Regiement Dienstvoorwaarden bepaalt dat het de leden van bet scbeids-
gerecbt en hun plaatsvervangers verboden is buiten de zitting met betrekking tot
de zaak contact te bebben met appellant, diens woordvoerder indien die is aange-
wezen, de vertegenwoordiger van de Directie en diens woordvoerder indien die is
aangewezen en met een personeelslid dat met de bestreden beslissing bemoeienis
heeft gebad.

210 Taat 1948, p. 72.
211 Bijvoorbeeld in bet arrest Le Compte, Van Leuven en De Meyere, Series A,

vol. 43, p. 24-25 onderzoekt bet Hof alleen of bet boger beroepscollege en
bet Hofvan Cassatie aan de onpartijdigheidseis voldoen,

212 Art. 13 j' art. 16, tweede lid, Regiement mediscb tucbtrecbt en oplossing
van geschillen; art. 17 Wet op de paramediscbe beroepen; art. 76 voorste!
van Wet big; art. 24, eerste lid, j' art. 26, vijfde lid, tweede volzin, voorste!
van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 34, eerste lid,
Loodsenwet; art. 39, aanhef en sub c, j' art. 49 Wet op de Register-
accountants; art. 38, aanbef en sub c, Wet op de Accountants-administratie-
consulenten.
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3.4.3.2 Wraking

Wraking is een middel om te zorgen voor een zuivere samenstelling van een
reehterlijk college. Niet aileen de bekIaagde, maar ook de kIager moet naar mijn
mening de mogelijkheid hebben een reehter te wraken.213De gronden voor
wraking van een lid zijn de rechtstreekse betrokkenheid van het lid in het gevaI,
dat tot de kIacht aanleiding gat214,het bestaan niet verder dan in de vierde graad
van bloedverwantschap of zwagerschap van het lid aan de kIager of bekIaagde215,
een reehtstreeks belang van het lid strijdig met het belang van de kIager of
beklaagde216, kortom, indien er te zijnen aanzien feiten of omstandigheden
bestaan, waardoor (in het aIgemeen) de rechterlijke onpartijdigheid schade wu
kunnen Iijden217.Het is attent degenen aan wie het wrakingsrecht toekomt, op die
mogelijkheid te wijzen bij de kennisgeving van de samenstelling van de kamer.2lS
De procedure is gewoonlijk zo, dat binnen een bepaalde zeer korte termijn na

213 Art. 11, eerste lid, aanhef, Medische Tuchtwet j' art. 44, eerste lid, j' art.
87, eerste lid, aanhef, j' art. 91, eerste lid, aanhef, Reglement mediseh
tuehtrecht en oplossing van geschillen; art. 78 voorstel van Wet big laat
in het midden door wie een lid van een tuchtcollege kan worden gewraakt.
Stelling 12 van De Pinto 1876,p. 25 en p. SO-56 luidde: "Bevoegheid

tot wraking van personen, die met het disciplinaire toezieht belast zijn,
bestaat niet." Taat 1948, p. 72-73 is er echter evenaIs ikzelf voorstander
van dit recht toe te kennen in aile vormen van tuchtrecht. De discussie op
het congres Tuchtrecht en Fair Play leidde met betrekking tot de vraag of
ook kIager dit recht dient toe te komen niet tot een duidelijk antwoord.
Zie de congresbundel1984, p. 331.

214 Art. 11, eerste lid, sub 1', Medische Tuchtwet.
215 Art. 11, eerste lid, sub 2', Medische Tuchtwet.
216 Art. 11, eerste lid, sub 3', Medische Tuchtwet.
217 Art. 20, derde lid, Wet op de paramedische beroepen; art.78 voorstel van

Wet big; art. 30, eerste lid, j' art. 39 voorstel van Wet op de uitoefening
van de diergeneeskunde; art. 10, eerste lid, j' art. 24 Wet tuchtreehtspraak
bedrijfsorganisatie ("feiten en omstandigheden, die het vormen van een
onpartijdig oordeel wuden kunnen bemoeilijken") van toepassing ver-
klaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet, in art. 12, tweede
lid, Meststoffenwet, in art. 54 WAG, en in art. 44 Loodsenwet. Zie ook
art. 38, eerste lid, Loodsenwet. Art. 41, eerste lid, j' art. 53, tweede lid,
Wet op de Registeraceountants; art. 42, eerste lid, j' art. 51 Wet op de
Accountants-administratieconsulenten; art. 47, tweede lid, en art. 56,
zesde lid, Advocatenwet; art. 15, vijfde lid, j' art. 19, tweede lid,
Octrooigemachtigden-reglement.

218 Vergelijk de regeling in art. 41 j' art. 53 Wet op de Registeraccountants
j' art. 12 Verordening op de tuchtreehtspraak: bij de kennisgeving van de
samenstelling van de kamer wijst de secretaris de betrokkenen op hun
bevoegdheid tot wraking.
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ontvangst van de oproeping om voor bet tuchtcollege te verschijnen,219 of voor de
aanvang van de bebandeling ter terecbtzitting220 een lid gewraakt kan worden.
Indien de regeling in de artikelen 516-524 Wetboek van Strafvordering van over-
eenkomstige toepassing is verklaard221, is ook de wraking ter terechtzitting DOg
mogelijk. Over de wraking wordt beslist door de niet-gewraakte leden. In gevaI
van staking van de stemmen is bet verzoek tot wraking toegestaan.

3.4.3.3 Verschoning door een rechter

Indien wraking niet geregeld is, kan de reebter gevraagd worden zieb te verscho-
nen.222 Verseboning blijft overigens een verantwoordelijklIeid voor de betrokken
reehter. A1s gronden voor verschoning worden over het aIgemeen dezelfde
genoemd aIs voor wraking, te weten bet reehtstreeks betrokken zijn geweest van
het lid in bet gevaI of in de gevallen, die tot de k1aeht aanIeiding gaven223, bet
persoonlijk aangaan van de zaak aan hen of aan hun bloed- of aanverwanten tot en
met de vierde graad224, bet belang bebben door voornoemden bij de beslissing225,
het aIs gemachtigde betrokken zijn in de zaak226, het beslaan niet verder dan in

219 Art. 11, eerste, tweede en derde lid, Medische Tuchtwet j" art. 44, eerste
lid, j' art. 87, eerste lid, aanhef, j' art. 91, eerste lid, aanhef, RegIement
mediseh luehtreeht en oplossing van gesebillen (drie dagen na ontvangst);
art. 41 j' art. 53 Wet op de Registeraecountants j' art. 12 Verordening
op de tuchtreebtspraak (gedurende veertien dagen na de datum van de
kennisgeving van de sarnenstelling van de kamer).

220 Art. 10, eerste lid, i" art. 24 Wet tuehtreehtspraak bedrijfsorganisatie van
toe passing verklaard in art. 13, tweede lid, LandbouwkwaIiteitswel, in art.
12, tweede lid, Meststoffenwet, in art. 54 WAG, en in art. 44 Loodsenwet.
Art. 42 j' art. 51 Wet op de Accountants-administratieconsulenten.

221 Art. 33, vierde lid, Wet gewelensbezwaren militaire diensl; art. 78 voorstel
van Wet big; art. 47, tweede lid, en art. 56, zesde lid, Advocatenwet; art.
15, vijfde lid, j' art. 19, tweede lid, Oetrooigemachtigden-regIement.
Schenk 1975, p. 19-20; Mois en Malherbe 1990, p. 13.

222 Taat 1948, p. 72-73.
223 Art. 11, eerste lid, sub 1', Medisehe Tuehtwel j' art. 26, tweede lid, art.

29, vierde lid, art. 45, art. 61, tweede lid, art. 87, eersle lid, en art. 91,
eerste lid, RegIement mediseb tuebtreebt en oplossing van geschillen.
Zie ook art. 47, derde lid, Advocatenwet: "Een (plaatsvervangend) lid-
advocaat van de raad van discipline mag op straffe van nietigheid niet
deelnemen aan de behandeling van een zaak, waarin hij aIs deken of lid van
een raad van toezieht bet in artikel 46c, tweede lid, bedoelde onderzoek
beeft verricht," (Gedoeld wordt op een vooronderzoek waarbij de deken
traeht de k1acht in der minne te schikken).

224 Art. 25 Schepenwet; art. 3 Luehtvaartrampenwet. Zie ook art. 41 Wet op de
Registeraecountants j' art. 11, tweede en derde lid, Verordening op de
tuehtreebtspraak; art. 46a, derde lid, Advocatenwet.

225 Art. 3 Luehtvaartram penwet.
226 Art. 25 Sehepenwet.

230



de vierde graad van bloedverwantschap of zwagerschap van het lid aan de klager
of beklaagde227, een rechtstreeks belang van het lid strijdig mel het belang van de
klager of de beschuldigde22B "of enige andere grond,,229 oftewel, indien er te zijnen
aanzien feiten of omstandigheden bestaan, waardoor (in het algemeen) de rechter-
lijke onpartijdigheid schade zou !runnen lijden230. In een aantal gevallen wordt
over de verschoning op dezelfde wijze beslist aIs over de wraicing231. Enkele tucht-
regelingen wijzen uitdrnkkelijk aJs vervanger aan een plaatsvervangend lid232 of
een ander gerechl233. In een aantal regelingen worden de artikelen 512 101 en mel

227 Art. 11, eerste lid, sub 2', Medische Tuchtwet.
228 Art. 11, eerste lid, sub 3', Medische Tuchtwet.
229 Art. 26, tweede lid, art. 29, vierde lid, art. 45, art. 61, tweede lid, art. 87,

eerste lid, en art. 91, eerste lid, Reglemenl medisch tuchtrecht en oplossing
van geschillen.

230 Art. 33, vierde lid, WeI gewelensbezwaren militaire dienst j' art. 512 WVSV;
art. 78 voorstel van WeI big; art. 20, derde lid, WeI op de paramedische
beroepen; art. 30 j' art. 39 voorstel van WeI op de uitoefening van de
diergeneeskunde; art. 10, eerste en tweede lid, j' art. 24 WeI tuchtrecht-
spraak bedrijfsorganisatie ("feilen en omstandigheden, die het vormen van
een onpartijdig oordeel zouden !runnen bemoeilijken") van toepassing ver-
klaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwalitcitswct, in art. 12, tweede
lid, Meststoffenwet, in art. 54 WAG, en in art, 44 Loodsenwet. Zie ook
art. 38, eerste lid, Loodsenwet. Art. 41, eerste lid, j' art. 53, tweede lid,
WeI op de Rcgisteraccountants; art. 42, eerste lid, j' art. 51 Wet op de
Accounlanls-administratieconsulenlen; art. 47, tweede lid, eerste volzin,
en art. 56, zesde lid, eerste volzin, Advocatenwet; art. 15, vijfde lid, j'
art. 19, tweede lid, Octrooigemachtigden-reglement,

231 Art. 45 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen j' art.
11, tweede en derde lid, Medische Tuchtwet; art, 20, vierde lid, WeI op de
paramedische beroepen; art. 30 j' art. 39 voorstel van WeI op de uitoefening
van de diergeneeskunde; art. 10, derde lid, j' art. 24 Wet tuchtrecbtspraak
bedrijfsorganisatie van toepassing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouw-
kwaliteitswet, in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet, in art. 54 WAG, en
in art. 44 Loodsenwet. Art. 41, tweede lid, j' art. 53, tweede lid, WeI op
de Registeraccountants; art. 42, tweede lid, j' art. 51 Wet op de Accountants-
administratieconsulenten,

232 Art. 26, tweede lid, en art. 29, vierde lid, Reglement medisch tuchtrecht
en oplossing van geschillen; art. 41 WeI op de Registeraccountants j' art.
11, tweede en derde lid, Verordening op de tuchtrechtspraak (als de klacht
een gewoon lid betreft hebben in plaats van gewone leden bijzondere leden
zitting in de kamer).

233 Art. 26, tweede lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van
geschillen.
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515 en art. 521 tot of tot en met art. 524 WvSv van overeenkomstige toepassing
verklaard.234

3.4.4 Bij wet ingesteld

De zinsnede van art. 6 EVRM, dat de rechterlijke instantie bij wet moet zijn
ingesteld, verbiedt louter buitengewone gerechten in te stellen door middel van een
besluit door de executieve.235Hoewel dus een wet in formele zin is vereist, is wei
delegatie mogelijk aan de uitvoerende macht mits waarborgen tegen wiIlekeur zijn
ingebouwd.236

In de zaak Piersack komt de vraag aan de orde of er sprake is van een "tribunal
established by law".Het Europese Hof voor de Rechten van de mens reageert
a1dus:

"In order to resolve this issne, it would have to be determined whether the
phrase "established by law" covers not only the legal basis for the very existence
of the "tribunal" - as to which there can be no dispute on tbis occasion (Article
98 of the Belgian Constitution) - but also the composition of the bench in each
case; if so, whether the European Court can review the manner in whicb national
courts .. interpret and apply on tbis point their domestic law; and, finally,
whether that law should not itself be in conformity with tbe Convention and
notably tbe requirement of impartiality that appears in Article 6 § 1".

In casu gaat bet Hof niet op deze vragen in, onder andere omdat reeds een schen-
ding van de onpartijdigheid zoals gegarandeerd in art. 6, eerste lid, EVRM, was
vastgesteld.P"

Art. 14 IVBP bevat dezelfde zinsnede aIs art. 6 EVRM.
Artikel113, tweede lid, Gw, dat bepaalt dat tucbtrechtspraak door de overheid

ingesteld bij de wet wordt geregeld, is biervoor reeds in paragraaf 3.1.5 bespro-
ken. Daar is de conclusie getrokken dat in ieder geval de instelling zelf als ook de
hoofdlijnen van de procesvoering en de sancties bij wet in Cormelezin bepaald
zullen dienen te worden.

Omdat door mij als uitgangspunt voor een bespreking van tucbtrecht gekozen is
voor wettelijke tuchtregelingen, bebben aile regelingen die in paragraaf 1.4

234 Art. 33, vierde lid, Wet gewetenshezwaren militaire dienst (tot); art. 78
voorstel van Wet big; art. 47, tweede lid, tweede volzin, en art. 56, zesde
lid, tweede volzin, Advocatenwet; art. 15, vijCdelid, j' art. 19, tweede lid,
Octrooigemachtigden-reglement (tot).

235 Fawcett 1987, p. 178.
236 7360/76, (Zand), 12-10-1978, D & R 15, p. 78-81; 8603/79, 8722/79, 8723/79

en 8729/79, (Crociani e.a.), D & R 22, p. 219-220. Zie ook Van Dijk en Van
Hoof 1982, p. 302; Van Dijk 1983, p. 127; Mols en Malherbe 1990, p. 24.

237 Piersack, Series A, vol. 53, p. 16. Zie ook Le Compte e.a., Series A, vol. 43,
p. 24; Sramek, Series A, vol. 84, p. 17; Lithgow e.a., Series A, vol. 102, p. 72.
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genoemd worden een basis in een wet in formele zin. Er zijn echter enkele hierna
te bespreken regelingen waar er eerder sprake is van een regeling krachtens de wet
dan bij wet in formele zin.

In de Ambtenarenwet 1929 is de basis voor het tuchtrecht art. 125, eerste lid,
aanhef en sub k, dat aileen bepaalt dat bij of krachtens a1gemene maatregel van
bestuur voorschriften worden vastgesteld betreffende disciplinaire straffen. Deze
basis is gezien art. 113, tweede lid, Gw te mager omdat de hoofdlijnen van de
procesvoering en de sancties niet in de Ambtenarenwet 1929 zelf, maar in het
Algemeen Rijksambtenarenreglement zijn opgenomen.

Ook voor de overige regelingen in rubriek III, ambtenarentuchtrecht inclusief
het onderwijstuchtrecht, geldt dat het krachtens in plaats van bij wet bepaald is.238

Dit is ook het geval bij het tuchtrecht bij de Nederlandse Spoorwegen waar art.
27 van de Spoorwegwet de basis is voor de artikelen 79 en 80 van het Reglement
dienst hoofd- en lokaalspoorwegen. Daar worden sleehts enkele voorschriften
gesteld aan het scheidsgereeht, waarop beroep openstaat ter zake van disciplinaire
straffen. Deze straffen zijn opgenomen in het Reglement Oienstvoorwaarden,
dat door de Directie wordt onderworpen aan de goedkeuring van de Minister. Hier
zou dus zelfs gesproken kunnen worden van een regeling krachtens a1gemene
maatregel van bestuur.

Ook de regeling in de artikelen 8 tot en met 10 Landbouwuitvoerwet 1938 juneto
de artikelen 4 tot en met 11 Landbouwuitvoerbeslnit 1963 (Algemene Voorwaar-
den) is onder de maat. De Landbouwuitvoerwet 1938 verbiedt bepaalde produkten
uit te voeren, indien ze niet voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur te stellen eisen. Met het toeziebt op de naleving van die eisen kunnen een
of meer rechtspersonen worden belast. Het Landbouwuitvoerbeslnit 1963 (Alge-
mene Voorwaarden) bepaalt, dat de statuten van een uitvoercontrole-instelling
tuchtrecht moeten bevatten, waarbij het besluit aileen de norm, saneties en een
beroepsmogelijkheid aangeeft. In eerste aanleg speelt het bestuur van de uitvoer-
controle-instelling een dubbelrol, doordat het zowel besluiten kan nemen die tueht-
rechtelijk gehandhaafd worden, a1s een reglement voor de tuchtreebtspraak dient
op te stellen, dat de uitvoercontrole-instelling bij de uitoefening van bet tuchtrecht
in acht dient te nemen. De raad van beroep regelt zelf bij "reglement aI hetgeen
voor een goed verloop zijner werkzaambeden noodzakelijk blijkt". De Minister van
Landbouw en Visserij dient beide reglementen goed te keuren, wat op ziehzelf een
waarborg inhoudt, maar de wet of de algemene maatregel van bestuur had zelf
ook aI enkele waarborgen voor de tuchtrechtspraak kunnen bevatten. AIs voorbeeld
zou de regeling in de Wet tucbtrecbtspraak bedrijfsorganisatie kunnen dienen.

Ook in art. 88 Zaaizaad- en Plantgoedwet wordt bepaald dat de statuten van de
keuringsinstellingen tuebtrecht moeten bevatten. In deze wet in formele zin zijn de
tuchtsancties wellimitatief opgesomd en is er voorzien in een beroepsmogelijk.
Ten aanzien van de tuchtprocedure is ecbter slechts bepaald dat de samenstelling
en werkwijze van een Raad van Beroep in een reglement van beroep worden gere-
geld en dat de voorzitter, de overige leden en de secretaris van de Raad van Beroep
worden benoemd door de Minister.

238 In de paragrafen 1.4 en 2.16 is uiteengezet dat tuchtrecht een bekostigings-
voorwaarde voor bet bijzonder onderwijs is.
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De Wet Autovervoer Goederen (art. 3) delegeert vooral ten aanzien van de
regeling van de tuebtprocedure in eerste aanleg. Ook het bepalen van de tucht-
maatregelen welke het tuchtcollege kan nemen gebeurt bij aIgemene maatregel
van bestuur.

Art. 18A van de Rijksoctrooiwet bepaalt dat bij aIgemene maatregel van bestuur
voorschriften worden vastgesteld inzake de uitoefening van het beroep van gemach-
tigde en het toeziebt op de wijze van uitoefeuing van dat beroep. Het tuebtrecht
(dus de instelling, de hoofdlijnen van de procesvoering en de sancties) is vervol-
gens opgenomen in het Octrooigemachtigden-reglement. Ook in deze regeling
gaat de delegatie dus te ver.

3.4.5 Bevoegdheid

Volgens Robertson was het doel van de toevoeging "competent .. tribunal" in art.
14 IVBP, die in het EVRM ontbreekt, er voor te zorgen dat ieder berecht wordt
door gerechten, waarvan de jurisdictie vooraf bij wet is bepaald teneinde willekeu-
rige procedures te vermijden. De woorden "independent ... tribunal established by
law" in art. 6 EVRM zouden tot ditzelfde resultaat leiden.239 Het Europese
Hof voor de Rechten van de mens legt inderdaad in zijn omschrijving van het
begrip tribunal er de nadruk op dat het gerecht bevoegd is, namelijk "a power of
binding decision in the area in question" bezit.240 Van Dijk en Van Dijk en Van
Hoof menen echter dat die woorden in art. 6 geen betrekking hebben op kennelijke
onbevoegdheid in een concreet geval.241

De artikelen III en 113, eerste tot en met derde lid, Gw zijn besproken in para-
graaf 3.1.4 en 3.1.5.

Welke tuchtreebter in concreto bevoegd is, is een kwestie van in de desbetreffende
wettelijke regelingen neergelegde absolute en relatieve competentie. De absolute
bevoegdheid bepaalt abstract welke categorie tuchtrechters een bepaald soort
tuchtzaak dient te berechten. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan Colleges voor
de beslissing in eersten aanleg, die tuchtzaken betreffende medici behandelen op

239 A.H. Robertson, Human rights in the world, An introduction to the study of
the international protection of human rights, Manchester Uuiversity Press,
Manchester 1982, p. 109-110.

240 Campbell en Fell, Series A, vol. SO, p. 39; Sramek, Series A, vol. 84, p. 17
("its function is to determine matters within its competence on the basis of
ruIes of law"); Lithgow e.a., Series A, vol. 102, p. 73 (er kan wei sprake zijn
van "a body set up to determine a limited number of specific issues,
provided always that it offers the appropriate guarantees"); H vs Belgic,
Series A, vol. ll7, p. 34-35 (naast de judicial function kurmen andere
bevoegdheden zijn toegekend zoals "administrative, regulatory, adjudicative,
advisory and disciplinary". "This kind of plurality of powers cannot in
itself preclude an institution from being a "tribunal" in respect of some of
them.").

241 Van Dijk 1983, p. 63-64; Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 314.
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grond van de Medische Tuchtwet. De relatieve competentie bepaalt vervolgens
welk coUege van een bepaalde categorie bevoegd is. Om bij ons medische voor-
beeld te blijven, op grond van de relatieve bevoegdheid is of het coUege te
Groningen, te ZwoUe, te Amsterdam, te 's-Gravenhage of te Eindhoven aange-
wezen door de Medische Tuchtwet om een concrete zaak te berechten. Criterium
is hier de woonplaats van degeen tegen wie de klacht gericht is242.

In paragraaf 3.4.5.1 wordt de vestigingsplaats van de tuchtcoUeges vermeld,
waarna in paragraaf 3.4.5.2 het ambtsgebied wordt besproken.

3.4.5.1 Zetel

Veel tuchtcoUeges hebben hun zetel te 's-Gravenhage, te weten in eerste aanleg
het tucbtcoUege voor bet vervoer over de weg, het tuchtcoUege loodsen, bet veteri-
nair tucbtcoUege, de Raad voor de Luchtvaart en de raad van tucbt243 en in boger
beroep de arrondissementsrecbtbank in bet kader van de Wet gewetensbezwaren
militaire dienst, bet Centraal CoUege en bet veterinair beroepscoUege244. Ook bet
CoUege van Beroep voor bet bedrijfsleven beef! in die stad zijn zetel245. Te
Amsterdam zetelt de Raad voor de Scheepvaart246 en te Utrecbt het bof van
_discipline247. Het Reglement medisch tucbtrecht en opIossmg van ges en
bepaalt als standplaats voor de Colleges voor de beslissing in eersten aanleg
Groningen, Zwolle, Amsterdam, 's-Gravenhage en Eindhoven.248

Noch in de Wet op de Registeraccountants noch in de Verordening op de tucbt-
rechtspraak is bepaald waar de zete! van de Raad van Tucbt en van de raad van
beroep is gevestigd.

Art. 50, derde lid, Wet op bet Notarisambt noemt als vestigingsplaatsen voor de
Kamers van Toezigt de hoofdplaatsen der bij algemene maatregel van bestuur aan

242 Art. 17 Reglement medisch tucbtrecht en oplossing van geschillen. Ook art.
69 voorstel van Wet big gaat uit van de woonplaats de te berechten persoon.
Drion 1987, p. 7-8.

243 Art. 52 Vag 1988; art. 29, eerste lid, Loodsenwet; art. 19, eerste lid, voorstel
van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 1, eerste lid,
Luchtvaartrampenwet; art. 30, vijfde lid, Wet op de Accountants-administra-
tieconsuIenten j' art. 1 besluit van 14 januari 1974, Stb. 48.

244 Art. 33 Wet gewetensbezwaren militaire dienst; art. 16, eerste lid, Reglement
medisch tuchtrecht en oplossing van geschiUen; art. 68, tweede lid, voorstel
van Wet big (centrale tucbtcollege); art. 26, eerste lid, voorstel van Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde.

245 Art. 15 j' art. 2 Wet tucbtrecbtspraak bedrijfsorganisatie j' art. 6 Wet
administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie, van overeenkomstige toe-
passing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet, in art. 12,
tweede lid, Meststoffenwet en in art. 44 Loodsenwet. Art. 54 WAG; art. 30,
tweede lid, Wet op de Accountants-administratieconsuIenten.

246 Art. 23, eerste lid, Schepenwet. D.C.J. Bakker, De Raad voor de Scbeepvaart,
lUST 1988, 3, p. 65: de Koopmansbeurs (de beurs van Berlage).

247 Art. 51, eerste lid, eerste volzin, Advocatenwet.
248 Art. 1 Reglement medisch tuchtrecbt en oplossing van geschillen.

I
'/
f

235



te wijzen arrondissementen. Die plaatsen zijn thans Aikmaar, Aimelo, Amsterdam,
Arnbem, Assen, Breda, Dordrecht, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 's-Herto-
genbosch, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht,
ZU9'henen Zwolle.249

De~en van discipline zetelen in de vestigingsplaatsen van de gerechtshoven,
dus te s-Hertogenbosch, Arnbem, 's-Gravenhage, Amsterdam en Leeuwarden.P"

In enkele tuchtregelingen worden colleges behorende tot de rechterlijke macht
ingeschakeld. Als voorbeeld kunnen genoemd worden de arrondissementsrecht-
banken in het kader van het tuchtrecht voor makelaars251 en de gerechtshoven en
de Hoge Raad in het kader van de Medische Tuchtwet252

Soms wordt het bepalen van de vestigingsplaats voor een tuchtcollege door de
wettelijke regeling gedelegeerd. De Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie laat
regeling over aan het bestuur van het betrokken lichaam253 en het Tuchtrecht-
besluit Landbouwkwaliteitswet laat het bepalen door de controle-instellingZS".

249 Art. 50, derde lid, Wet op het Notarisambt tart. 1 van het kb 16-9-1905,
Stb. 270, sedertdien gewijzigd.

250 Art. 46a, tweede lid, Advocatenwet tart. 60, eerste lid, Wet r.o.
251 Art. 65a, eerste lid, Wetboek van Koophandel.
252 Art. 7 Medische Tuchtwet t art. 90-96 Reglement medisch tuchtrecht en

oplossing van geschil1en.
253 Art. 8, eerste lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie.
254 Art. 13 Landbouwkwaliteitswet j' art. 7 Tuchtrechtbesluit Landbouwkwali-

teitswet.
Een aantal controle-instellingen kozen 's-Gravenhage, te weten art. 6,
eerste lid, Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting Nederlandse
Baconcontrole; art. 10, eerste lid, voorlopig tuchtreglement van de
Stichting Scharreleieren-controle; art. 6, eerste lid, Tuchtreglement van
de Vereniging Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit; art. 6,
eerste lid, Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting Nederlandse
Vleeswarenkontrole. Art. 6, eerste lid, Reglement op de Tuchtrechtspraak
van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst Iciestvoor Lisse. Art. 2 j' art.
22 tuchtreglement van de Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole bepaalt,
dat de regionale tuchtgerechten gevestigd zijn in de plaats waar het
controlestation is gevestigd waaraan het verbonden is, dat het algemeen
tuchtgerecht gevestigd is te Leusden en de raad van beroep te Utrecht.
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3.4.5.2 Ambtsgebied

Ais er maar een tuchtcollege is in eerste aanleg of in hoger beroep omvat het
ambtsgebied in beginsel het gehele Nederlandse grondgebied.255 Is voorzien in
meer colleges dan zaI er een regionale verdeling dienen plaats te vinden.

Art. 2 van het Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen geeft
een vijf-deling.256 Zoals in de inIeiding van paragraaf 3.4.5 reeds is vermeld,
wordt ter bepaling welk van de vijf colleges bevoegd is aIs criterium gebruikt de
woonplaats van degene tegen wie de k1acht gericht is257.Het tuchtrecht ten aan-
zien van makelaars is gekoppeld aan de indeling in arrondissementen. Bevoegd is
dan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de makelaar als zodanig is ~
gevestigd of waarbinnen de vestiging of de nevenvestiging waarbij hij als zodanig
in dienstbetrekking werkzaam is, is gelegen.258Elke notaris heeft een standplaats
en zij oefenen hun ambtsbediening uit in de gehele omtrek van het arrondisse-
ment, waarin hun standplaats is gevestigd. De ambtsgebieden van de Kamers van

255 Zie bijvoorbeeld art. 36 Wet op de Registeraccountants j" art. 1 Verorde-
ning op de tuchtrechtspraak en art. 46 Wet op de Registeraccountants (Un
raad van tucht en een raad van beroep); art. 30, tweede en vijfde lid, Wet
op de Accountants-admiuistratieconsulenten j' art. 1 besluit van 14 januari
1974, Stb. 48 ("en raad van tucht en het College van Beroep voor het
bedrijfsleven).
Dat college is dan bevoegd. Voor exacte omlijning ten aanzien van welke
materie het bevoegd is, dus welke feiten onder de tuchtwet vallen en de
vraag, of ook de plaats waar het delict gepleegd is, relevant is, verwijs ik
naar paragraaf 3.9.2.

256 Art. 15 Medische Tuchtwet j' art. 2 Reglement medisch tuchtrecht en oplos-
sing van geschillen verdeelt Nederland als voigt in Groningen (de provincies
Groningen, Friesland, Drenthe), Zwolle (de provincies Overijssel en Flevo-
land, en de provincie Gelderland benoorden de Rijn), Amsterdam (de
provincies Noord-Holland en Utrecht), 's-Gravenhage (de provincies Zuid-
Holland en Zeeland) en Eindhoven (de provincies Gelderland, bezuiden de
Rijn en de Lek, en de provincies Noord-Brabant en Limburg).
Art. 11 j' art. 16, tweede lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing
van geschillen bepaalt dat de voorzitters, secretarissen en hun plaatsver-
vangers hun vast en voortdurend verblijf hebben in de gemeente, waar het
College gevestigd is en dat de (plaatsvervangende) leden hun vast en
voortdurend verblijf hebben binnen het ambtsgebied van het College. Om
bijwndere redenen kan de Kroon afwijking toestaan. Ook in art. 16 Wet op
de paramedische beroepen is zo'n regeling te vinden voor de leden, ue
secretarissen en hun plaatsvervangers.
Ook art. 68, eerste lid, voorstel van Wet big stelt voor bij algemene
maatregel van bestuur de ambtsgebieden en de plaats van vestiging van de
regionale tuchtcolleges te regeIen.

257 Art. 17 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen. Bij
gebreke van zodanige woonplaats is het College te Amsterdam bevoegd.

258 Art. 65a, eerste lid, Wetboek van Koophandel.
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Toezigt zijn gekoppeld aan die van de arrondissementen. Bevoegd is dus de
Kamer van Toezigt, waaronder de notaris ressorteert.P? Het ambtsgebied van de
raden van discipline valt samen met dat van het gereehtshof. Een raad van disci-
pline oefent de tuchtrechtspraak uit met betrekkin~ tot de advocaten, ingeschreven
bij de arrondissementsrechtbanken in dat gebied.

259 Art. 4, art. 3, eerste lid, art. 50 en art. 50bb Wet op het Notarisambt.
260 Art. 46a Advocatenwet. Met betrekking tot de (plaatsvervangende) leden-

advocaten van de raden van discipline wordt de tuchtrechtspraak in eerste
aanleg uitgeoefend door een door het hof van discipline ambtshalve aan te
wijzen andere raad van discipline.
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3.5 Voor(bereidend) onderzoek

3.5.1 Door wie?

In paragraaf 3.2 is aangestipt dat een tuchtzaak vaak start door middel van een
klacht tegen een tuchtrechtelijk rechtssubject.

Dit is niet het geval indien een tuchtorgaan bevoegd is. Bijvoorbeeld het tucht-
recht voor ambtenaren en militairen start gewoonlijk niet met een klacht, maar I

met een rapport door de ontdekker van het (vermeende) tuchtvergrijp toegezon-
den aan de (tot straffen bevoegde) meerdere van het tuchtrechtelijke rechtssub- I
jeer.' De meerdere zaI daarop een (voor)onderzoek starten. Dit is echter niet als
zodanig wettelijk geregeld. Het voorstel van Wet militair tuchtrecht gaat wei uit
van de mogelijkheid dat een vooronderzoek wordt ingesteld.i

Ook in het gedetineerdentuchtrecht is vaak een opgemaakt rapport de start van
de tuchtprocedure. Ook hier is het (voor)onderzoek niet uitgebreid geregeld: er is
slechts bepaald dat de gestichtsambtenaar die ten aanzien van een gedetineerde
feiten constateert die onverenigbaar zijn met de goede orde en tucht in het
gesticht, en die voornemens is daarover rapport op te maken, dit de gedetineerde
aanzegt.'

Een uitgebreidere regeling is te vinden in art. 18 van het Besluit arbeidsvoor-
waarden sociale werkvoorzieoing. Het hoofd van het werkverband doet van een
feit, dat naar zijn meoing aanleiding gecft tot het opleggen van een tuchtmaatre-
gel, door een daartoe door hem aangewezen functionaris een rapport opmaken,
houdende een summiere weergave van dat feit en van de ter zake door de betrok-
ken werknemer en zo mogelijk door getuigen afgelegde verklaringen. Na zich te
hebben overtuigd van de juistheid van het rapport en de werknemer of zijn verte-
genwoordiger in de gelegenheid te hebben gesteld zich daartegen te verweren,
stelt hij een verklaring op met zijn oordeel omtrent de juistheid van de weergave
van het gerapporteerde feit, alsmede omtrent eventuele omstandigheden, welke
de beoordeling daarvan kunnen beinvloeden. Tevens geeft hij zijn oordeel omtrent
de vraag of uit dit feit een misdraging van de werknemer blijkt en of deze misdra-
ging aanleiding geeft tot het opleggen van een disciplinaire maatregel en zo ja,
welke. Dit rapport zendt hij aan het gemeentebestuur, dat een beslissing neemt
omtrent het opleggen van een disciplinaire maatregel.

De bepalingen, betreffende een zorgvuldige besluitvorming uit het voorstel voor
een A1gemene wet bestuursrecht, zijn van toepassing op de bcsluitvorming door
de tuchtorganen die bestuursorgaan zijn in de zin van die wet.

Indien een tuchtzaak wei start door middel van een klacht, zijn er in dat stadium !
vaak nog onduidelijkheden, omdat het tuchtgerecht immers aileen een schriftelijk
stuk bezit afkomstig van de klager. Vaak is de klacht dus niet geschikt om direct
op een zitting van het tuchtgerecht te worden behandeld. Vele tuchtregelingen

1 Zie ook Taat 1948, p. 68.
2 Art. 61, eerste lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht.
3 Art. 44 en 45 Beginselenwet gevangeniswezen j' art. 100 Gevangenismaatregel.
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voorzien in de mogelijkheid een vooronderzoek te starten. Gewoonlijk wordt die
taak opgedragen aan de voorzitter van het tuchtgerecht," De voorzitter kan bij zijn
onderzoek worden bijgestaan door de secretaris.P Het RegIement medisch tucht-
recht en oplossing van geschillen geeft de voorzitter de bevoegdheid een (plaats-

I vervangend) lid uit te nodigen het voorlopig onderzoek bij te wonen. Dat lid mag
dan uiet aan het onderzoek ter terechtzitting deelnemen. Dat laatste lijkt mij een
terechte bepaling met het oog op onbevangen beoordeling van een k1acht ter
terechtzitting. De waarborg, dat de vooronderzoeker geen deel heeft aan de behan-
deling van die zaak op de terechtzitting, is ook in het voorstel van Wet big overge-
nomen/' Dezelfde argumenten gelden ook voor deelnarne van de voorzitter aan het
onderzoek ter terechtzitting. Daarom zou ik er voor willen pleiten dat na een voor-
onderzoek door de voorzitter of na een afdoeuing door de voorzitter (zie paragraaf
3.5.5), de vice-voorzitter het onderzoek ter terechtzitting respectievelijk het onder-
zoek na verzet leidt.1

Er zijn ook een aantal tuchtregelingen waarbij juist niet de voorzitter van het
tuchtgerecht het vooronderzoek instelt. .

Op grond van het voorstel van Wet big draagt de voorzitter van het regionale
tuchtcollege het vooronderzoek op aan een of meer leden of plaatsvervangende
leden of aan de secretaris of plaatsvervangende secretaris van het regionale tucht-
collegc.f

Een ander voorbeeld waarbij juist niet de voorzitter van het tuchtgerecht het
vooronderzoek instelt is te vinden in de Schepenwet, waar door de scheepvaart-
inspectie een voorlopig onderzoek wordt ingesteld naar de oorzaken van plaats
gehad hebbende scheepsrampen.?

Op grond van art. 6, eerste lid, Luchtvaartrarnpenwet wijst de Minister van

4 Art. 10, tweede lid, eerste volzin, Medische Tuchtwet j" art. 26-34 RegIement
medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen; art. 29, tweede lid, eerste
volzin, voorstel van Wet op de uitoefeuing van de diergeneeskunde; art. 37,
tweede lid, Loodsenwet; art. 44, tweede lid, eerste volzin, We! op de
Registeraccountants j" art. 13 Verordening op de tuchtrechtspraak; art.
50bb, eerste lid, derde volzin, Wet op het Notarisarnbt.

5 Art. 29 RegIement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen; art. 44,
tweede lid, eerste volzin, Wet op de Registeraccountants j" art. 13, tweede
lid, laatste volzin, Verordeuing op de tuchtrechtspraak.

6 Art. 26, derde lid, RegIement medisch tuchtrecht en oplossing van geschil-
len; art. 81, zevende lid, voorstel van Wet big. Art. 50bb, eerste lid, laatste
volzin, Wet op het Notarisarnbt trekt geen consequenties uit bet deelnemen
van een lid aan het vooronderzoek.

7 Art. 44, tweede lid, eerste volzin, Wet op de Registeraccountants j" art. 13,
tweede en vijfde lid, Verordeuing op de tuchtrechtspraak bepaalt wei dat
de leden van de raad van tucbt, die aan het vooronderzoek deelnemen, geen
lid zijn van de over bet bezwaar oordelende karner, maar trekt de lijn niet
uitdrukkelijk door naar de voorzitter.

8 Art. 81, eerste lid, voorstel van Wet big.
9 Art. 27, tweede lid, i" art. 29 Scbepenwet.
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Verkeer en Waterstaat een of meer personen aan om een vooronderzoek in te
stellen.l''

Een ander voorbeeld is te vinden in de Wet op de reehterlijke organisatie. Daar \
doet de proeureur-generaal het voorbereidende werk en wei voordat hij een vorde- I
ring bij de Hoge Raad instelt.l!

Klaehten tegen advocaten worden sehriftelijk ingediend bij de deken van de orde
waartoe zij behoren. De deken of een lid van de raad van toezieht stelt vervolgens
een onderzoek in naar de k1aeht. lndien de k1aeht de deken zelf betreft, verwijst
de voorzitter van de raad van discipline de zaak naar een deken van een andere
orde in zijn ressort.12

3.5.2 Opsporingsmiddelen/bevoegdheden

De vooronderzoeker start zijn onderzoek op basis van de k1aeht.Ais het tuehteol-
lege een tuehtrechtelijk reehtssubject ook arnbtshalve kan vervolgen, is het
doelmatig de vooronderzoeker bij zijn onderzoek niet te binden aan de feiten en
omstandiffeden vermeld in de k1aeht. In het medisch tuehtrecht is dit expliciet zo
geregeld. 3

Welke bevoegdheden worden aan de leider van het vooronderzoek zo aI toege- I
kend? AIs de beklaagde reeds een afsehrift van de klaeht heeft ontvangenl", kan hij
in de gelegenheid worden gesteld zieh schriftelijkl-' of mondeling16 te verweren.

10 Art. 6, eerste lid, Luehtvaartrarnpenwet jOde beschikking van de Minister van
Verkeer en Waterstaat van 22-11-1976, Stert. 1976, 254.

11 Art. 13a, tweede lid, en art. 14b Wet r.O. .
12 Art. 46c Advocatenwet.
13 Art. 27 Regiement medisch tuchtreeht en oplossing van geschiUen; art. 81,

tweede lid, voorstel van Wet big. Zie ook paragraaf 3.2.4.
14 Zie paragraaf 3.2.6. AIs dit nog niet gebeurd is, is het zaak deze omissie zo

snel mogelijk te hersteUen.
15 Art. 28, aanhef en sub a, en art. 33 Regiement medisch tuchtrecht en oplos-

sing van geschillen.
16 Art. 61, eerste lid, voorstel van Wet militair tucbtrecht; art. 28, aanhef en sub a,

en art. 33 Regiement mediscb tucbtrecbt en oplossing van geschillen; art. 81,
tweede lid, voorstel van Wet big; art. 13, tweede en vierde lid, Verordening
op de tuchtrechtspraak; art. 13a, tweede lid, en art. 14b, tweede lid, Wet r.o.;
art. 50bb, eerste lid, derde volzin, Wet op het Notarisambt. Zie ook art. 18,
eerste en tweede lid, Besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening.
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Men kan de k1ager vragen zijn k1acht nader toe te lichten17.18 Het horen!9 of
doen horen20 van getuigen21 en deskundigen22 is soms toegestaan. Het hoofd van
de scheepvaartinspectie kan ook overlegging vorderen binnen een bepaalde
termijn van scheeps-, machine- en radiodagboeken, scheepsverklaringen, monster-
roUen, strafregisters en van aUeandere voor het onderzoek vereiste bescheiden,
zowel van de kapiteins der schepen, bij de scheepsramt betrokken geweest, aIs van
ieder ander, die de stukken onder zijn berusting heeft. De vooronderzoeker in
het kader van de Luchtvaartrampenwet kan overlegging en terbescbikkingstelling
vorderen niet aUeen van bescheiden maar ook van voorwerpen.P' De mogelijk-
heid, dat een tuchtrechtelijk rechtssubject gedurende het onderzoek wordt ge-
schorst, wordt behandeld in paragraaf 3.11.1.6.

Enkele tuchtregelingen maken ook het houden van een schouw mogelijk.25 Op
het binnentreden in een woning is art. 12 Grondwet van toepassing. Dat artikel
luidt thans:

17 Art. 28, aanhef en sub a, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van
geschillen; art. 81, tweede lid, voorstel van Wet big; art. 13, tweede lid,
Verordening op de tuchtrechtspraak; art. 14b, tweede lid, Wet r.o.; art.
50bb, eerste lid, derde volzin, Wet op het Notarisambt.

18 Op grond van art. 46d, eerste lid, Advocatenwet tracht de deken steeds de
k1achten in der minne te schikken. Hieruit blijkJ impliciet dat hij contact
zaI hebben met de k1ager en de beklaagde.

19 Art. 61, tweede lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht; art. 28, aanhef,
sub b en sub c, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen;
art. 81, tweede lid, voorstel van Wet big; art. 30, eerste lid, Schepenwet
j' art. 8 Wet op de Parlementaire Enquete,

20 Art. 61, tweede lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht; art. 30, eerste
lid, Schepenwet j' art. 7, derde lid, Wet op de Parlementaire Enquete. Zie
ook art. 18, eerste lid, Besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening.

21 Art. 61, tweede lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht; art. 28, aanhef en
sub b en sub C, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen;
art. 81, tweede lid, voorstel van Wet big; art. 30, eerste lid, Schepenwet j'
art. 7, tweede en derde lid, art. 8-11, art. 13-17, art. 19, art. 23, eerste lid, en
art. 25 Wet op de Parlementaire Enquete, Zie ook art. 18, eerste lid, Besluit
arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening.

22 Art. 61, tweede lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht; art. 28, aanhef en
sub b en sub c, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen
(ook schriftelijk); art. 81, tweede lid, voorstel van Wet big; art. 30, eerste lid,
Schepenwet j' art. 7, tweede en derde lid, art. 8, derde lid, art. 9-11,
art. 13-17, art. 19 en art. 23, eerste lid, Wet op de Parlementaire Enquete,

23 Art. 32, eerste lid, Schepenwet.
24 Art. 21, eerste lid, Luchtvaartram penwet.
25 Art. 28, aanhef en sub d, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van

geschiUen; art. 81, derde lid, voorstel van Wet big; art. 12 e.v. Schepenwet;
art. 2 Luchtvaartrarnpenwet.
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"1.Het binnentreden in een woning tegen de wi! van de bewoner is aileen geoor-
loofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of
krachtens de wet zijn aangewezen.
2. Voor het binnentreden overeenkomstig het voorgaande lid zijn voorafgaande
legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens
bij de wet gestelde uitzonderingen. Aan de bewoner wordt een schriftelijk ver-
slag van het binnentreden verstrekt. ,,26

Art. 12 Gw omvat het huisrecht. De veranderingen die ten opzichte van art. 172
Gw 1m27 zijn aangebracht zijn bedoeld om de tekst van het artikel meer met de
praktijk in overeenstemming te brengen.

Of en wanneer er sprake is van een woning moet in concreto worden vastgesteld.
Richtsnoer daarbij is of de plaats in het algemeen tot direct gebruik voor een be-
paalde persoon bestemd is en of het gebruik van die plaats zich kenmerkt door een
"privacy-karakter", Bewoner is degene, die zo'n verblijf als een woning in gebruik
heeft28. De bewoner dient duidelijk kenbaar te maken dat bij het binnentreden
Dietop prijs stelt wi! er sprake zijn van binnentreden tegen zijn wi!. Van der
Pot/Donner /Prakke meent29 dat de grondwetgever er beter aan had gedaan het
binnentreden zonder toestemming aan eisen te onderwerpen. De woorden "bij of
krachtens de wet" (die tweemaal voorkomen in het eerste lid) zijn opgenomen om-
dat de praktijk behoefte bleek te hebben aan die delegatiemogelijkheid.30 Voor het
binnentreden overeenkomstig het eerste lid worden in het tweede lid enkele vorm-
voorschriften voorgeschreven, te weten een voorafgaande legitimatie en medede-
ling van het doel van het binnentreden en het verstrekken van een schriftelijk
verslag van het binnentreden. Hoewel het tweede lid aldus deze vormvoorschriften
nog reikelijk vaag omschrijft, bleek al ras dat voor het politieoptreden tegen met
name harddrugs en vuurwapens het artikel te strenge eisen stelde. Daarom is reeds
in 1987 dit grondwetsartikel zo gewijzigd31, dat het de wetgever wordt toegestaan
om in de wet in formele zin uitzonderingen vast te leggen met betrekking tot de

26 Heringa en Zwart 1987, p. 46-49; Kortmann 1987, p. 98-102; Meuwissen 1984,
p. 176-177; PA.M. Mevis, Binnen zonder kIoppen?, Gouda Quint BV Arnhem
1989 (diss.); Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 326-330; Van Wissen 1989,
p. 105-108; Zoontjens 1982, p. 264-278.

27 Art. 172 Gw 1972 luidde: "1. Het binnentreden in een woning tegen de wi! van
de bewoner is aileen geoorloofd in de gevallen bij de wet bepaald, krachtens
een bijzondere of algemene last van een macht door de wet aangewezen.
2. De wet regelt de vormen, waaraan de uitoefening van deze bevoegdheid
gebonden is:

28 Zoontjens 1982, p. 273, die A.Q.C. Tak, Het Huisrecht, Utrecht 1973, Hoen-
derloo 1973, (diss.), p. 15 citeert. Zie ook PA.M. Mevis, Binnen zonder
kIoppen?, Gouda Quint BV Arnhem 1989 (diss.), p. 3-16.

29 Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 327.
30 Tevens is vervallen het vereiste van een "last van een Macht door de wet

aangewezen",
31 Kamerstukken 1985-1986, 19013; Stb. 1986, 119 en Kamerstukken 1986-1987,

19552; Stb. 1987, 270.



" - in verband met het ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van
personen (noodsituaties);
- in verband met de opsporing of beeindiging van misdrijven die de rechtsorde
ernstig schokken;
- in die gevallen waarin legitimatie en mededeling van het doel van het binnen-
treden feitelijk onmogelijk zijn. Bijvoorbeeld bij afwezigheid van de bewoner;
of indien een in zijn woning verblijvende bewoner op het verzoek van een
ambtenaar om te mogen binnentreden (bellen, kloppen) niet reageert.'32

verplichte legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden. Uit de
memorie van toelichting blijkt dat het de bedoeling is dat de wetgever aan de uit-
wnderingsbevoegdheid slechts met betrekking tot drie categorieen van gevallen
toepassing toe passing dient te geven:

Een ontwerp Algemene wet op het binnentreden is thans aanhangig.33
Het huisrecht is tevens neergelegd in enkele internationaie privacy-bepaiingen,

te weten art. 8 EVRM en 17 IVBP.

"vergezeld van de door hem noodzakelijk geachte getuigen en deskundigen een
plaatselijk onderzoek in te stellen op aile plaatsen, met uitzondering van wonin-
gen en plaatsen, aileen door een woning toegankelijk, indien de bewoner den
toegang weigert. Indien tijdens een plaatselijk onderzoek de orde wordt ver-
stoord of den voorzitter tegenstand wordt geboden, kan hij de hulp der open-
bare burgerlijke of gewapende macht inroepen.,,34

Art. 28, aanhef en sub d, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschil-
len verklaart de voorzitter bevoegd ten behoeve van een voorlopig onderzoek

Kortom, als de bewoner de toegang tot zijn woning weigert, is de voorzitter niet
bevoegd op die plaats een onderzoek in te stellen. Omdat bij of krachtens deze
wet niet is voorzien in binnentreden tegen de wil van de bewoner, komen we aan
toepassing van art. 12 Gw niet toe.

Art. 81, derde lid, voorstel van Wet big verklaart de vooronderzoeker bij de
vervulling van zijn vooronderzoekstaak bevoegd, vergezeld van de door hem aan-
gewezen personen, elke plaats te betreden teneinde een onderzoek te verrichten
waarvan het uitvoeren ter betrokken plaatse door hem noodzakelijk wordt geoor-
deeld. Ingevai tijdens zodanig onderzoek de orde wordt verstoord of hem tegen-

32 Kamerstukken II 1985-1986, 19013, Dr. 3, p. 6.
33 Kamerstukken II 1984-1985, 19073.

Eric Janse de Jonge en Paul Zoontjens, Naar een Algemene wet op het
binnentreden, NJB 1986, p. 574-578; PA.M. Mevis, Binnen zonder kloppen?,
Gouda Quint BV Arnhem 1989 (diss.), p. 269-348.

34 Art. 29, eerste en tweede lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van
geschillen draagt de secretaris op de voorzitter tijdens het onderzoek bij te
staan en van het gebeurde tijdens een plaatselijk onderzoek een proces-ver-
baal op te maken, hetwelk hij met de voorzitter ondertekent.
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stand wordt geboden, kan hij de hulp van de sterke arm inroepen. Volgens de
memorie van toelichting zal te zijner tijd, wanneer het voorstel van Wet houdende
algemene bepalingen inzake het binnentreden tot wet wordt verheven, worden
bezien of de afstemm~ van art. 81, derde lid, voorstel van Wet big op die wet
dient plaats te vinden.

Art. 12 van de Schepenwet bepaalt, dat de ambtenaren van of ter beschikking
gesteld van de scbeepvaartinspectie te allen tijde toegang hebben tot de in de
Schepenwet genoemde schepen en tot de ligplaatsen daarvan, alsmede tot de
plaatsen, waar die schepen of hun werktuiglijke inrichtingen worden gebouwd of
bersteld. Hier wordt voorbijgegaan aan het feit dat (bepaalde gedeelten van) een
schip zou(den) kunnen worden aangeduid als een woning36.

Art. 2 Luchtvaartrampenwet regelt bet onderzoek ter plaatse door de vooronder-
zoeker of de Raad voor de Luchtvaart. Het vierde lid luidt:

"In woningen treden zij tegen den wi! van den bewoner niet binnen dan op ver-
toon van een bijzonderen schriftelijken last van den commissaris van politie en
in gemeenteo, waar geen commissaris is, van den burgemeester. Van dit binnen-
treden wordt binnen tweemaal vier en twintig uren proces-verbaal opgemaakt.
Daarin wordt mede van het tijdstip van het binnentreden en van het daarmede
beoogde doel melding gemaakt."

Ook dit artikel dient te worden aangepast aan de eisen van art. 12 Gw, met name
wat betreft een voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het bin-
nentreden.

Vorenstaande bevoegdheden worden in de praktijk echter niet aIIemaal toegepast.
In bet medisch tuchtrecht worden bijvoorbeeld gewoonlijk aileen stukken gewis-
seld en wordt pas acht geslagen op de inhoud als de zaak ter behandeling komt,
terwijl het beter zou zijn een klacht snel te bebandelen en in ieder geval de klager
een keer te boren.3? Bovendien zou men de inspecteurs van de Volksgezondbeid
daarbij kunnen betrekken:

"De realiteit is daarbij, dat indien er in een ziekenbuis iets is gebeurd - meestal
betreft het een ziekenbuis - dat de inspecteur zo'n mededeling aanhoort en het
ziekenbuis zijn eigen zaak laat uitzoeken en zegt, ik hoor er wei van tegen de
tijd dat aIIes bekeken is. Inmiddels zorgt het ziekenhuis dat al het belastende
materiaal grotendeels verdwenen is, dat defecte apparatuur gerepareerd is, dat
verkeerde organisaties veranderd worden, en ik beb zelfs meegemaakt dat men
hele operatiekamers in de tussentijd heeft kunnen verbouwen, zodat tegen de

35 Kamerstukken II 1985-1986, 19522, or. 3, p. 129.
In art. H19, derde lid, van bet voorontwerp Wet big was wei een regeling
betreffende het weigeren van de toegang van een woning of een door een
woning bereikbare plaats door de bewoner opgenomen.

36 P A.M. Mevis, Binnen zonder kloppen?, Gouda Qnint BV Arnbem 1989
(diss.), p. 13.

37 Zie Tuchtrecht en Fair Play, p. 76-77.



tijd dat er een onderzoek kwam, de oorspronkelijke situatie totaal verdweneo
was. Tussen het feit, het laakbare feit, en de behandeling lag meer dan een
jaar; in die tussentijd was het halve ziekenhuis veranderd. Dus ik zou gaarne
die suggestie van de vorige spreker willen ondersteunen, dat men snel een
onderzoek kan doen, bij voorkeur actief vanuit de Inspectie van de Volksge-
zondheid, waarbij de inspecteurs zich niet passief achter hun bureaus opsteUen
en wachten tot de nodige rapporten binnenkomen, maar zelf op onderzoek
uitgaan, apparatuur in beslag nemen, papieren in ontvangst nemen, zodat ze niet
meer veranderd kunnen worden, rontgenfoto's in handen proberen te krijgen,
zodat de zaak tenminste in zijn originele vorm tenslotte behandeld kan
worden."38

Ook de raad van tucht stelt naar aanleiding van een klacht tegen een registerac-
countant vrijwel nooit een vooronderzoek in, maar dit voornamelijk heeft een
praktische reden.39 De raad is inuners bevoegd, indien het op grond van een
vooronderzoek lot het oordeel komt, dat het bezwaar kennelijk ongegrond of van
niet voldoende betekenis is, dan wei de feiten, waarop het bezwaar steunt, te ver
in het ver!eden liggen, om termen voor berechting op te leveren, te beslissen dat
berechting achterwege blijft.40 De Verordening op de tuchtrechtspraak scbrijft
voor41, dat de beslissing dat berechting achterwege blijft, niet wordt genom en
zonder dat degene, die de zaak aanhangig heeft gemaakt, in de gelegenheid is
gesteld te worden gehoord. Als aUeen de klager wordt gehoord zonder dat de
betrokken accountant zich direct kan verweren, is het

"dikwijls erg moeilijk tot de beslissing te komen dat de klacht kennelijk
ongegrond is. Tracht men aan deze moeilijkheid tegemoet te komen door in het
vooronderzoek beide partijen te horen, dan is het veel praktischer ook nog een
tweede lid-registeraccountant erbij te halen en een kleine kamer Ie formeren -
de voorzitter met twee leden - die de zaak gewoon len principale afdoet.»42

3.5.3 Rechten en positie beklaagde

Aan de rechten en de positie van de beklaagde in het vooronderzoek worden in de
tuchtregelingen niel zo veel woorden gewijd. Afgezien van de mogelijkheid dat hij

\

wordt gehoord43, is bovendien in hel medisch tuchtrecht expliciet bepaald dal hij
zich kan laten bijstaan door een advocaar'". Gezien art. 6, derde lid, sub c, EVRM

38 B. Smalhout, Discussiebijdragen medisch tuchtrecht, in: Tuchtrecht en Fair
Play, p. 77.

39 Zie ook paragraaf 3.5.5.
40 Art. 44, tweede lid, tweede volzin, Wet op de Regisleraccountants.
41 Art. 13, zesde lid, Verordening op de tuchtrechtspraak.
42 Sluijter 1984, p. 100, p. 107-109 en m.n. p. 110.
43 Zie paragraaf 3.5.2.
44 Art. 34 Reg/ement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen; art. 80,

zevende lid, voorstel van Wei big (bijstand raadsman).
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en art. 14, derde lid, sub d, NBP dient dit recht ook reeds in elk vooronderzoek ('
te worden toegekend, omdat deze fase van het tuchtproces vaak bcpalend is voor
het verloop van het geding.

In paragraaf 3.5.1 is de start van de tuchtprocedure in het kader van de Wet
Sociale Werkvoorziening uiteengezet: het hoofd van het werkverband doet een
rapport opmaken omtrent een feit, dat naar zijn mening aanleiding geeft tot het op-
leggen van een tuchtrnaatregel en voegt er een verklaring met zijn oordeel aan toe.
Het gemeentebestuur neemt na ontvangst van het rapport een bcslissing omtrent
het opleggen van een tuchtrnaatregel. Op grond van art. 19, tweede lid, Besluit
arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening ontvangt de werknemer desverlangd
een afschrift van het rapport en de daarop gestelde verklaring met het oordeel van
het hoofd van het werkverband. Er is niet uitdrukkelijk in voorzien dat de werk-
nemer het rapport en de verklaring zal ontvangen en het kan becommentarieren
voordat het gemeentebcstuur een beslissing neemt.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad stelt de verzoeker en de ambtenaar op
wiens gedraging het verzoekschrift betrekking heeft op de hoogte van de uitkom-
sten van het door hem ingestelde vooronderzoek.45 Hierdoor blijven betrokkenen
ten aanzien van de resultaten van het vooronderzoek niet in het ongewisse.

3.5.4 Rechten ell positie klager

Aan de rechten en de positie van de klager in het vooronderzoek worden in de
tuchtregelingen Minder woorden gewijd dan aan de rechten en de positie van de
beklaagde. De mogelijkheid, dat hij wordt gehoord, is besproken in paragraaf
3.5.2.

In het huidige medische tuchtrecht is hem in tegenstelling tot de bcklaagde niet
expliciet het recht van bijstand door een advocaat verleend. Het voorstel van Wet
big heft deze ongelijkheid terecht op.46

Aan het recht op de hoogte te worden gesteld door de procureur-generaal bij
de Hoge Raad van de uitkomsten van het door hem ingestelde vooronderzoek is
hiervoor in paragraaf 3.5.3 reeds aandacht besteed.

3.5.5 Afdoening door de voorziuer

Het is mogelijk dat de tuchtprocedure niet verder dan dit stadium van vooronder-
zoek geraakt. Soms heeft namelijk de voorzitter ook de bevoegdheid om een klacht \
af te doen indien bijvoorbeeld de klager kennelijk niet ontvankelijk is, de klacht
kennelijk ongegrond of de klacht van onvoldoende gewicht. Het is dan mogelijk
dat de klager en/of de bcklaagde niet eens zijn gehoord over de klacbt.47 In
paragraaf 3.11.1.1 tot en met 3.11.1.5 worden bovenstaande uitspraken behandeld.

45 Art. 14b, derde lid, Wet r.o.
46 Art. 34 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen; art. SO,

zevende lid, voorstel van Wet big.
47 Zie paragraaf 3.5.2.
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"met het terzijde leggen van klachten omdat zij kennelijk ongegrond zijn. Het
wekt licht de indruk dat de tuchtrechter de betrokken beroepsuitoefenaren de
hand boven het hoofd houdt:049

In paragraaf 3.12 wordt besproken of er rechtsmiddelen voor klager en beklaagde
voorhanden zijn, om de zaak alsnog op een terechtzitting te laten behandelen.

Overigens levert dit een tweede argument waarom de raad van tucht naar aan-
leiding van een klacht tegen een registeraccountant vrijwel nooit een vooronder-
zoek instelt.48 De raad bleek immers bevoegd, indien hij op grond van een voor-
onderzoek tot het oordee1 komt, dat het bezwaar kennelijk ongegrond of van met
voldoende betekenis is, dan weI de feiten, waarop het bezwaar steunt, te ver in
het verleden liggen, om termen voor berechting op te leveren, te beslissen dat
berechting achterwege blijft. Men moet echter voorzichtig zijn

48 Zie hiervoor paragraaf 3.5.2.
49 Sluijter 1984, p. 110.
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3.6 Oproeping voor de zitting

3.6.1 Alleen een klacht basis van het onderzoek ter zitting?

Stel dat een tuchtcoUege besluit om op een zitting te gaan onderweken of X een
tuchtrechtelijk vergrijp heeft gepleegd en of ter zake daarvan hem een sanctie
moet worden opgelegd. In een civielrechtelijk geding bepalen partijen de omvang
van het geding. In een strafzaak vormt de tenlastelegging opgesteld door het Open- V
baar Ministerie het middelpunt. Ook in een administratiefrechtelijk geding geven \
partijen de omvang aan van het te beoordelen geschil.

In het wettelijk geregelde tuchtrecht kunnen niet aUeen de k1ager en de be-
k1aagde, maar ook het tuchtcoUege de omvang van het geding bepalen. In para-
graaf 3.2.4 is er immers reeds op gewezen dat niet aUe wettelijke tuchtprocedures
starten door middel van een k1acht ingediend door een k1ager. Soms neemt het
tuchtorgaan het initiatief tot een tuchtrechtelijke vervolging. Hierbij kan men
denken aan het militaire tuchtrecht en het ambtenarentuchtrecht.

Ten tweede is er wettelijk geregeld tuchtrecht, waarin naast een klachtbevoegd-
heid voor een k1ager, de mogelijkheid geopend is dat het tuchtcoUege ambtshalve
optreedt. Voorbeelden hiervan zijn gegeven in paragraaf 3.2.4.

Een variant van ambtshalve optreden door een tuchtcoUege is te vinden in dat
wettelijk geregelde tuchtrecht waarin de k1acht weliswaar een noodzakelijke voor-
waarde is om de tuchtprocedure te kunnen starten, maar waarin het tuchtcoUege
de k1acht slechts ziet als aanleiding voor de beraadslaging en niet als grondslag
daarvoor. Een voorbeeld hiervan is het medische tuchtrechrl. Het is niet duidelijk
of deze lijn onder de Wet big zal worden voortgezet. Art. 81, tweede lid, eerste
volzin, voorstel van Wet big maakt het wei mogelijk, dat het vooronderzoek zich
zal uitstrekken tot andere dan in de klacht vermelde feiten en omstandigheden,
maar de memorie van toelichting voegt daar aan toe:

"Deze bepaling heeft niet tot strekking de berechting die naar aanleiding van de
ingediende k1acht op gang komt, de hier bedoelde aspecten mede te doen om-
vatten, doch beoogt wei de mogelijkheid te verzekeren ze in het vooronderzoek
- en in het verlengde daarvan in het verdere onderzoek - te betrekken.',2

e memorie van toelichting verduidelijkt niet wat het voordeel is van het onder-
oeken van andere dan in de k1acht vermelde feiten en omstandigheden, indien
eze feiten niet tegelijk met de k1acht kunnen worden berecht. Het leidt zo slechts

Art. 10, eerste lid, i" art. 12 Medische Tuchtwet i'art. 27, art. 59, art. 62,
tweede lid, sub b, en art. 66 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing
van geschillen.
De Gaay Fortman 1947, p. 24-25; Taat 1948, p. 188-189 en p. 194-195;
Sanders 1967, p. 129-133; Knap 1984, p.13-14; Verslag van het Medisch
TuchtcoUege te Amsterdam over de jaren 1981 tot en met 1983, TvGR 1985,
p. 20; Orion 1987, p. 28-37 en p. 81-83.

2 Kamerstukken II 1985-1986, 19522, nr, 3, p. 129.
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tot een onnodige verlenging van de vooronderzoeksfase. Uit een oogpunt van
proceseconomie is het daarom handiger indien die extra aspecten weI in de be-
rechting kunnen worden "meegenomen". Bovendien gaat ook deze passage uit de
memorie van toelicbting ervan uit dat de berechting niet op grondslag van de
k1acht plaatsvindt, maar naar aanleiding van de k1acht op gang komt. Dit woord-
gebruik kan erop duiden dat geen brenk met de huidige situatie beoogd is.

Deze variant was ook terug te vinden in de jurisprudentie van de Raden van
Toezicht met betrekking tot de toepassing van tucbtrecht op advocaten, maar het
is nog niet uitgekristalliseerd of ook de raden van discipline een k1acht mogen wij-
zigen of nieuwe elementen daaraan mogen toevoegen. Bitter merkt ter zake op:

"De k1acht zelf kan niet dezelfde functie hebben aIs de telastelegging in het
strafrecht, aileen al niet omdat bet tucbtrecbt met open normen werkt, maar ook
omdat van de gemiddelde klager niet verwacbt kan worden dat bij in staat is een
k1acbt voldoende nauwkeurig te formuleren overeenkomstig daaraan te stellen
juridiscbe eisen. Het lijkt dan ook voor de band te liggen dat een k1acht DOg
ter zitting kan worden gewijzigd of uitgebreid.
WeI zaI de aangeklaagde in dat geval in de gelegenbeid moeten worden gesteld

zicb beboorlijk te verweren, zonodig door aanbouding van de zaak tot een latere
datum."

Aan bet ambtsbalve optreden door het tucbtcollege in eerste aanleg kleven enkele
nadelen. Ten eerste is er geen duidelijke scbriftelijke omscbrijving van de tenlaste-
gelegde feiten.5 Ten tweede is in zo'n geval de "aanklager" en de oplegger van de
tucbtsanctie in een persoon of college verenigd. Het tucbtcollege zaI hierbij
nauwelijks in staat zijn om te waarborgen dat in de gebele tuchtprocedure wordt
uitgegaan van de onschuld van het beschnldigde tuchtrechtelijke rcchtssubject: is
het tucbtcollege immers van mening dat laatstgenoemde volkomen onscbuldig is,
dan zaI bet afzien van ambtsbalve optreden. Bovendien is er in zo'n geval meestal
geen andere (aan)k1ager, zodat bet tucbtcollege actiever dan gewoonlijk zaI dienen
te zijn. Ook zaI rekening gebouden moeten worden met de belangen van derden-
belangbebbenden. Zij kunnen immers op de boogte zijn geweest van een (moge-
lijk) gepleegd tucbtvergrijp, maar bewust geen klacht bebben ingediend bijvoor-
beeld met het oog op bun privacy. Anderzijds voIgt uit de aard van het tucbtrecbt,
dat ambtsbalve optreden mogelijk is, mits voldoende waarborgen voor de verdedi-
ging van de belangen van beklaagde en derden zijn getroffen. In ieder geval moet
het de beklaagde duidelijk zijn, waarvan bij bescbuldigd wordt, zodat bij weet
waarop hij zijn verdediging moet ricbten.6 In (boger) beroep geldt dit allemaal in

3 Scbenk 1975, p.18 en p. 22 en HvD 24-5-1971, Adv.bl. 1972, p. 256. HvD
9-12-1985, Adv.bI.1986, p. 321 met noot Nysingb. Mols en Malberbe 1990,
p. 10, p.13 en p. 15. Zie ook RvD 's-Gravcnhage 2-2-1987, Adv.bl. 1988, p.
46-48 met noot HJ. Pot; RvD Amsterdam 24-8-1987, Adv.bl. 1988, p. 254-255
met noot HJ. Pot.

4 Bitter 1984, p. 119.
5 Taat 1948, p. 195.
6 Zie ook Schenk 1975, p. 22 en Bitter 1984, p. 119.
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versterkte mate, omdat tegen dat vonnis gewoonlijk geen ander recbtsmiddel
meer openstaat, zodat het me daarom gepaster lijkt indien het tuchtcollege, dat in
(hoger) beroep oordeelt, zich beperkt tot de vastgestelde feiten zoals die in eerste
aanleg aan de orde zijn gekomen en de gronden van bet beroep.?

De Doelder is voorstander van wijziging van deze situatie. Hij bepleitf in een
kaderwet op te nemen, dat als aan1dager bij de tuchtcolleges een staatsinspecteur (
van toezicht op de betreffende groep fungeert, terwijl een ambtshalve vervolging
niet tot de mogelijkheden behoort en dat aan de betrokkene een duidelijke schrif-
telijke omschrijving wordt gegeven van de feiten, die hem worden verweten en
van de norm of de regel, die hij daardoor zou hebben overtreden. Die schriftelijke
beschuldiging kan dan ter zitting schriftelijk worden aangevuld of gewijzigd. Docb
daarna dient aan de betrokkene een redelijke termijn te worden gelaten, teneinde
zijn verdediging voor te bereiden, tenzij deze verklaart geen prijs te stellen op
uitstel.?

Een beschuldiging kan alleen zo'n centrale positie innemen, indien zij is opge-
steld door een ambtshalve aan1dager. In paragraaf 3.2.3 is reeds betoogd dat een
ambtshalve klager (en dus het ontnemen van het klacbtrecht aan de klager) met
(meer) in deze tijd past. Het lijkt mij daarom voldoende als in het wettelijk gere-
gelde tucbtrecht dat start met een klacht, wordt uitgegaan van die klacht, die als
aanleiding voor het onderzoek op de zitting in eerste aanleg wordt gebruikt. Het
lijkt mij ook onnodig om, evenals De Doelder doet, altijd te eisen dat de norm
of de overtreden regel wordt vermeld. In het strafrecht zijn de delictsomschrijvin-
en nauwkeurig uitgewerkt. Maar als een tuchtcollege maar een algemene toet-
ingsnorm heeft, voegt vermelding daarvan weinig informatie voor de verdediging
oe. Wijziging of aanvulling van de klacbt moet inderdaad mogelijk zijnlO, waarbij
et betrokken tuchtrecbtelijk rechtssubject uitdrukkelijk de gelegenheid moet
ijgen zich te verweren. Als voorbeeld kan dienen art. 16 van de Verordening op

e tuchtrechtspraak:

"1. De kamer kan, na de betrokken registeraccountant in de gelegenheid te
bebben gesteld zich daaromtrent te uiten, in de loop van het onderzoek aan de
klager toestemming geven zijn klacht te wijzigen of aan te vullen. i
2. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op een bij de raad ingediend
verzoek van het bestuur of op een door de raad ambtshalve genomen besluit tot i
behandeling van een tegen een registeraccountant gerezen bezwaar.
3. Indien de betrokken register accountant dit verlangt of de kamer dit wenselijk
acht, draagt zij aan de klager, respectievelijk aan het bestuur of aan zichzelf
op de wijziging en/of aanvulling in schrift te brengen. De kamer draagt zorg,

HvD 27-4-1987, Adv.bl. 1988, p. 44: in beroep kunnen geen nieuwe klachten
of nieuwe verzoeken van de oorspronkelijke klager in behandeling worden
genomeo.
Zie verder paragraaf 3.12 en Knap 1984, p. 26.
De Doelder 1981, p. 202.

9 Zie ook De Doelder en Nipperus, WPNR 5484, p. 408-409.
o Sluijter 1984, p. 107-109.
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dat de betrokken registeraccountant van de op te maken schriftuur afschrift
ontvangt en stelt hem in de gelegenheid schriftelijk van antwoord te dienen."

Door dit artikel wordt ook een uitdrukkelijke mondelinge wijziging c.q. aanvulling
van de klacht mogelijk gemaakt. Daar is geen bezwaar tegen nu de betrokken
registeraccountant in de gelegenheid wordt gesteld zich daaromtrent te uiten.
Indien de beklaagde daarom verzoekt, dient hem een redelijke termijn te worden
gegeven voor de voorbereiding van zijn verdediging.

In het tuchtprocesrecht op grond van de Wet op de Bedrijfsorganisatie staat de
beschrijving van de feiten in de oproeping op een centralere plaats. Dat lijkt mij
terecht omdat die beschrijving wordt opgesteld door de secretaris van het tucht-
gerecht. Bovendien zijn in verordeningen zeer nauwkeurig uitgewerkte normen op-
genom en. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dan ook, dat
het tuchtgerecht diende te oordelen op grondslag van de feiten, zoals die bij de
oproeping waren omschreven.11

In bijvoorbeeld het ambtenaren- en het militaire tucbtrecht is de bevoegdheid
tuchtsancties op te leggen in handen van het bevoegd gezag. Thans voorziet de
procedure daar nauwelijks in wettelijke waarborgen voor het tuchtrechtelijke
rechtssubject.P

Het voorstel van Wet militair tuchtrecht brengt daar verandering in. Art. 51
gaat er van uit dat het militaire tuchtproces aanvangt met de uitreiking aan de
beschuldigde van een schriftelijk stuk, de beschuldiging, door of vanwege de
commandant. Art. 52 omschrijft de inhoud van de beschuldiging, te weten:

"a. de naam, rang en militaire eenheid van de betreffende militair;
b. de omschrijving van een of meer gedragingen die vermoedelijk de schending
van een of meer gedragsrege\s inhouden met vermelding van feiten en omstan-
digheden waarop dat vermoeden is gegrond en met opgave van tijd en plaats
waarop die gedraging of gedragingen hebben plaatsgevonden;
c. de mededeling dat de commandant heeft besloten terzake een onderzoek te
houden;
d. het artike\ of de artikelen op grond waarvan de beschuldiging wordt uitge-
reikt."

Omdat het voorstel van Wet voorziet in een limitatieve opsomming van tucht-
vergrijpen (art. 6 tot en met art. 40), is hier terecht de eis opgenomen dat in de
beschuldiging ook de relevante gedragsregels worden vermeld door aanhaling van
de desbetreffende wetsartikelen. Dit kan van belang zijn voor de verdediging. De

11 CBB 1·5-1973, SEW 1974, p. 397·405. In zijn noot onder deze uitspraak zet
Mulder uiteen, dat ten onrechte in deze zaak het College strengere eisen stelt
dan in bet strafrecht gelden door niet toe te laten, dat een omstandigheid,
waarvan eerst ter zitting blijkt, alsnog in de straftoemeting meeweegt. De
annotator betoogt, dat bet tuchtgerecht bevoegd is de oproeping als een
korte aanduiding te beschouwen en deze, zo nodig, aan te vullen. De Doelder
1981, p. 121-122.

12 Zie ook art. ll-C4 RPBO en de paragrafen 3.6.2 en 3.7.3.3.
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commandant houdt het onderzoek op de grondslag van de bescbuldiging.P Het
wijzigen van de beschuldiging is Diet zo eenvoudig. Het kan aileen voor de aanvang
van bet onderzoek en in geen geval worden wijzigingen toegelaten die ten gevolge
bebben dat de beschuldiging Diet langer dezelfde gedraging in de zin van art, 52,
sub b, zou inhouden. De wijziging wordt onverwijld, doch in ieder geval voor de
aanvang van het onderzoek, aan de beschuldigde schriftelijk medegedeeld.l" Uit
de kamerstukken blijkt Diet of onder een wijziging ook een aanvulling van de
beschuldiPsng wordt begrepen.

Coolen 5 is terecht van mening dat deze bepaling commandanten nodeloos voor
problemen stelt. Na aanvang van bet onderzoek is immers wijziging Diet meer
mogelijk, terwijl art. 51, vierde lid, verbiedt dat een nieuwe beschuldiging terzake
van dezelfde gedraging wordt uitgereikt. Het gevolg is dat de beschuldigde
(verder) ongemoeid moet worden gelaten. Ten tweede zal er discussie kunnen
ontstaan over de vraag of er in casu nu wel of Diet sprake is van eenzelfde gedra-
ging. Coolen vraagt zich daarom af:

"Welk belang wordt geschonden, indien zou worden bepaald dat wijziging van de
beschuldiging steeds is toegelaten, doch dat - indien de wijziging zou betekenen
dat de beschuldigde in zijn verdediging wordt geschaad - tussen het tijdstip van
de mededeling van de wijziging en de voortzetting van het onderzoek (ten
minste) 24 uur moet zijn gelegen?"

Ook in het ambtenarentuchtrecht zou overigens van zo'n beschuldiging gebruik
gemaakt kunnen worden.

3.6.2 Oproeping

De foncties van de dagvaarding in het strafproces zijn de persoonsaanduiding, de
oproeping van de verdachte, de informering omtrent de hem als zodaoig toeko-
mende rechten en de beschuldiging (tenlastelcggingj-P. Is het gezien die Cuncties
nodig, dat ook voorafgaande aan de zitting van het tucbtcollege een dagvaarding

ordt uitgebracht? Ten eerste zal ook een tnchtrechtelijk rechtssubject moeten
eten waar, wanneer en voor welk tnchtcollege hij zich zal moeten verantwoor-
en. Om het hem mogelijk te maken een goede verdediging te voeren, moet dit
em tijdig worden medegedccld.l" Met het oog op zijn recht een tucbtrechter te \ \

aken 18, is het tevens noodzakelijk dat de samenstelling van het tuchtcollege in ~

13 Art. 66, eerste lid, j' art. 51, eerste lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht.
14 Art. 51, vijfde lid, voorstel van Wet milltair ruchtrecht.
15 G.L. Coolen, Het toekomstige militaire tnchtrecht problemen voor de com-

mandant, Carre 1982, p. 28.
16 Melai, Wetboek van Strafvordering, art, 258, aant. 9.
17 Zie verder paragraaf 3.6.3.
18 Paragraaf 3.4.3.2.
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de oproeping wordt vermeldl'', Als het tuchtrechtelijk rechtssubject bijvoorbeeld
het recht heeft zich te laten bijstaan door een raadsman of getuigen en deskundi-
gen te (Iaten) horen, is het bovendien zaak hem hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte te brengen c.q. deze informatie nogmaaIs te bevestigen. Ten derde moet
een tuchtrechtelijk rechtssubject, evenals een verdachte in een strafproces, weten
wat hem ten laste wordt gelegd. Ongeacht of er sprake is van een vervolging op
grond van een ldacht of een ambtshalve tuchtrechtelijke vervolging, moet de
betrokkene weten waartegen hij zich heeft te verdedigen.20

Dit voigt ook nit art. 6, derde lid, sub a, EVRM en art. 14, derde lid, sub a,
IVBP. Beide artikelen geven aan een ieder bij het bepalen van de gegrondheid van
een tegen hem ingestclde strafvervolging de minimumgarantie onverwijld en in
bijzonderheden, in een taal die hij verstaat, op de hoogte te worden gesteld van de
aard en de reden van de regen hem ingebrachte beschuldiging. Dit wordt zo ge-
interpreteerd, dat van geval tot geval beoordeeld dient Ie worden of de informatie
onverwijld wordt gegeven en toereikend is. In ieder geval dienen, zodra besloten is
tot strafvervolging over te gaan, de dan beschikbare relevante gegevens aan de
verdachte ter kennis te worden gebracht, waarna zo nodig nog een aanvulling
daarvan kan geschieden. Voordien dient de verdachte van de verdenking op de
hoogte te worden gehouden. Er is echter geen vorm, waarin dat dient plaats te
vinden, voorgeschreven. Hoewel de informatie "in detail" moet worden gegeven,
betekent dit niet dat (aile) bewijsmiddelen reeds moeten worden vermeld. Onder
de "cause" wordt het handelen c.q. het nalaten van de beschuldigde begrepen en
onder de "nature" van de beschuldiging de juridische kwalificatie van de feiten.21

Ook vooraIgaande aan de zitting in het kader van een tuchtprocedure is dus een
dagvaarding onontbeerlijk. De vraag kan echter worden gesteld of dezelfde vorm
aIs in het strafproces gekozen moet worden. Met name ten aanzien van de tenlas-
telegging is verschi! van mening mogelijk. De Doelder Iciest voor een dnidelijke
schriftelijke omschrijving van de feiten, die de beschuldigde worden verweten en
van de norm of de regel, die hij daardoor zou hebben overtreden.22 Vermelding
van de overtreden norm lijkt mij aileen zinvol aIs dit extra informatie toevoegt.
Daarbij kan men denken aan een (wettelijke) lijst van uitgekristalliseerde
normen.23 Hoe uitgebreid de vermelding van het feitencomplex moet zijn, lijkt
mij aIhankelijk van wat er reeds aan informatie-uitwisseling aan de zitting vooraI-
ging.24 Als uitgangspunt kan dienen art. 9d, aanhef en sub b, Ie, Wet economische
mededinging, dat bepaalt dat het tuchtcollcge alleen een voor de betrokkene
belastende beslissing zal nemen, indien de betrokkene:

19 Zie bijvoorbeeld art. 36, eerste lid, Reglement mediscb tuchtrecht en oplos-
sing van geschillen.

20 Zie ook paragraaf3.2.4 en 3.6.1. Bitter 1984, p. 118-119.
21 524/59,19-12-1960, Yb ill, p. 344-346; 7628/76, 9-5-1977, D & R 9, p. 170.

Zie ook Albert en Le Compte, Series A, vol. 58, p. 20-21; Campbell en Fell,
Series A, vol. 80, p. 44. Zie ook de paragraIen 3.1.7 en 3.1.9.

22 De Doelder 1981, p. 202.
23 Zie paragraaf 3.6.1.
24 Zie ook de paragrafen 3.2.6 en 3.5.
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"in de gelegenheid is gesteld tijdig kennis te nemen van de beweerde feiten,
waarin bet zijnerzijds niet naleven van bepaJingen der mededingingsregeling zou
bestaan;".

Het zou dan zo uitgewerkt kunnen worden, dat aan het tuchtrechtelijk rechtssub-
ject een korte schriftelijke opsomming van de feiten ter hand wordt gesteld, tenzij
aan de zitting reeds (tijdens een vooronderzoek) een uitgebreide stukkenwisseling
voorafging. In dat geval kan men in de oproeping volstaan met een verwijzing
daarnaar. Ais het tuchtrechtelijk rechtssubject dat onvoldoende vindt of meent dat
er in het vooronderzoek niet van een consensus met betrekking tot het feitencom-
plex is gebleken, kan hij het tucbtcollege vragen hem alsnog zo'n opsomming te
geven. Een andere mogelijkheid is, dat een klacht is ingediend, die verder niet in
een vooronderzoek is behandeld. In dat geval kan die klacht als bijlage bij de
dagvaarding worden gevoegd en daarnaar worden verwezen. De opsomming is
louter aanleiding voor het onderzoek ter zitting in eerste aanleg25.

Taat wijst er op, dat een behoorlijke oproeping ook waarborgen eist, dat de op-
. roeping inderdaad de verdachte bereikt. Hij meent dat als minimumeis de oproe-
ping per aangetekende brief mag worden gesteld.26 lndien een klager een klacht
heeft ingediend, moet hem tegelijkertijd een kopie van de correspondentie tussen
bet tuchtcollege en de beklaagde worden toegestuurd of hem of zijn raadsman
de mogelijkheid worden gegeven die correspondentie in te zien.

In paragraaf3.6.1 is reeds de regeling in het voorstel van Wet militair tucht-
recht ter sprake gekomen. Het militaire tuchtproces zal aanvangen met de uitrei-
iking aan de beschnldigde van een schriftelijk stuk, de beschuldiging, door of van-
wege de commandant. De beschnldiging zal vermelden ten eerste de naam, rang
len militaire eenheid van de betreffende militair; ten tweede de omschrijving van
een of meer gedragingen die verrnoedelijk de schending van een of meer gedrags-
regels inhouden met vermelding van feiten en omstandigheden waarop dat ver-
moeden is gegrond en met opgave van tijd en plaats waarop die gedraging of ge-
dragingen hebben plaatsgevonden; ten derde de mededeling dat de commandant
beef! besloten terzake een onderzoek te houden; en ten vierde het artikel of de
artikelen op grond waarvan de beschuldiging wordt uitgereikt.27 Het is de bedoe-
ling dat er een standaardformulier voor wordt gemaakt, waarop ook ruimte komi
voor het tekenen voor ontvangst door de beschuldigde.R Door de uitreiking vangt
dus het tuchtproces aan en kan de beschuldigde zich laten b~staan door een ver-
trouwensman. De mededeling dat hij zich kan doen bijstaan 9, kan tevens op het
standaardforrn ulier worden vermeld.

De vraag rijst overigens naar de verhouding van de artikelen 51 en 56 tot art. 102
voorstel van Wet militair tuchtrecht. Dat laatste artikel bevat een dwangmiddel
bij heterdaad en wordt aldus toegelicht:

25 Zie paragraaf3.6.1.
26 Taat 1948, p. 71-72.
27 Art. 52 j" art. 51, eerste lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht.
28 Kamerstukken IT 1980-1981, 16813, Dr. 5, p. 33 en Dr. 8, p. 52.
29 Art. 56 voorstel van Wet militair tuchtrecht.
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"Indien een meerdere de schending van een gedragsregel constateert en direct
ingrijpen noodzakelijk is, verleent dit artikel hem de hevoegdheid om degene
die van de schending wordt verdacht aan te houden en hem, indien hij dat nood-
zakelijk acht, naar een plaats te geleiden, waar hij kan worden gehoord en rap-
port kan worden opgemaakt. Het gebruik van dit middel is beperkt tot het geval
van ontdekking op heterdaad".3O

Art. 102 maakt het dus mogelijk dat in geval van ontdekking op heterdaad betrok-
kene direct kan worden gehoord. Dit verhoor maakt geen deel uit van het tucht-
proces. Art. 51 gaat er immers van uit dat het militaire tuehtproces aanvangt met
de uitreiking van de beschuldiging aan de beschuldigde. Vanaf dat moment heeft
hij een aantal rechten bijvoorbeeld reeht op bijstand door een vertrouwensman.
Bij toe passing van art. 102 is er geen voorafgaande besehuldiging uitgereikt en
zijn dus de hepalingen van hoofdstuk V niet van toepassing. In ieder geval zou
in art. 102 art. 56, eerste lid, van overeenkomstige toepassing dienen te worden
verklaard. Degene, die verhoord wordt, beeft geen verplichting tot antwoordenv!
Hij zal daarop voor de aanvang van het verhoor dienen te worden gewezen.

Art. 32, eerste lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst bepaalt dat de
tewerkgestelde een oitnodiging ontvangt om zieb schriftelijk te verantwoorden
omtrent het opleggen van een tuchtsanctie of het herroepen van het voorwaarde-
lijke karakter van een opgelegde diseiplinaire straf. Bij deze uituodiging worden
afsehriften van de op de zaak betrekking hebbende stukken meegezonden, tenzij
het belang van geheimhouding van gegevens of het belang van derden zieb daar-
tegen verzet. Er is geen regeling opgenomen met betrekking tot het op een andere'
wijze kenuis kunnen nemen van de inhoud van niet meegezonden stukken. lndien
geen stukken worden meegezonden moet naar mijn mening in elk geval uit de uit-
nodiging zelf blijken op grond van welke feiten het opleggen e.q. wijzigen van een
tuehtsanetie wordt overwogen.

Art. II-C4, eerste lid, RPBO bepaalt dat, alvorens het besluit tot het opleggen
van een disciplinaire straf of maatregel wordt genomen, het bevoegd gezag de
belanghebbcnde bij aangetekend sehrijven nauwkeurig in kenuis stelt van het
voornemen daartoe. Daarbij wordt vermeld dat hij in de gelegenheid is zieh te
verweren waarbij hij volledig kennis dient te nemen van de aangevoerde gronden
voor de straf of maatregel.

Wat betreft het tuchtreeht bij de Nederlandse Spoorwegen bepaalt art. 50
Personeelreglement 1980 (NS) dat, indien uit het naar een onregelmatigheid
ingesteld onderzoek blijkt, dat een personeelslid pliehtsverzuim heeft gepleegd en
de tot bet nemen van maatregelen bevoegde chef van mening is dat in verband
daarmee straf moet worden opgelegd, het personeelslid een inverzuimstelling
ontvangt. Oat is een sehriftelijke opgave van bet hem ten laste gelegde pliehts-
verzuim.

Ook het Tuchtreehtbesluit Landbouwkwaliteitswet bevat een behoorlijke rege-
ling van de oproeping. Art. 14 luidt:

30 Kamerstokken II 1980-1981,16813, or. 5, p. 43.
31 Kamerstukken Il 1987-1988, 16813, or. 25, p. 25. Zie ook paragraaf3.7.3.1.
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"1. De aangeslotene wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 13 [afdoening
door de voorzitter, MLj, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden,
nadat de zaak bij het tnchtgerecht aanhangig is gemaakt, bij aangetekende brief
opgeroepen om op door de voorzitter te bepalen dag en uur ter zitting te
verschijnen. De oproeping wordt ten minste veertien dagen voor de dag der
zitting aan hem toegezonden en vermeldt de plaats van de zitting.
2. De oproeping gaat vergezeld van een afschrift van de in artikel 11 bedoelde
verklaring en van aile op de zaak betrekking hebbende stukken.
3. De oproeping houdt in:
a. indien getuigen en deskundigen ter zitting zijn opgeroepen, de namen, het
beroep en de woonplaats van deze personen;
b. de mededeling, dat de aangeslotene bevoegd is getuigen en deskundigen ter
zitting mede te brengen;
c. de mededeling, dat de aangeslotene bevoegd is zich ter zitting door een
raadsman te doen bijstaan.
4. Degene, die de zaak aanhangig heeft gemaakt, wordt eveneens ter zitting
opgeroepen."

De verklaring waar het tweede lid van art. 14 op doelt is de schriftelijke verkla-
ring waarbij door het bestuur van de controle-instelling een zaak aanhangig is
gemaakt en waarin aile relevante feiten zijn vermeld. De op grond van art. 14
opgestelde oproeping zal dus voldoen aan de functies oproeping van de verdachte,
beschuIdiging en informering omtrent de hem toekomende rechten.

Op grond van art. 61, tweede lid, Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988
wordt aan de betrokkene een oproep om te worden gehoord aangetekend verzon-
den onder vermelding van de feiten, die tot het onderzoek aanleiding hebben
gegeven en onder mededeling, dat de betrokkene bevoegd is tot tenminste een
week v66r de verschijning een schriftelijk verweer in te dienen.

Nu een dagvaarding ook in de tuchtprocedure een aantal belangrijke functies
dient te vervullen, kan de vraag gesteld worden of gebreken in de dagvaarding tot
nietigbeid ervan kan leiden. Nezard en Taat menen, dat uietigbeid gedekt kan/zal I(
worden door het verscbijnen van de verdachte32• Die conclusie mag men aileen
trekken als het tnchtrechtelijk rechtssubject geen verschijnplicht heeft33 Boven-
dien past zo'n conclusie bij een centrale rol voor de dagvaarding. Ten aanzien van
de tnchtprocedure kan men beter de vraag stellen of de beklaagde door het gebrek
in de dagvaarding in zijn verdediging is geschaad en zo ja, of dit alsnog gecom- r
penseerd kan worden. Als bijvoorbeeld de beschuldigde uiet op zijn rechten is
gewezen en pas op de zitting merkt, dat hij zich mag laten bijstaan door een raads-
man of getuigen had mogen laten horen, zou men de zitting voor een bepaalde tijd
kunnen schorsen. AIleen indien compensatie uiet mogelijk blijkt, zou men tot
uietigheid van de dagvaarding moeten concluderen.

32 Nezard 1903, p. 313-319; Taat 1948, p. SO.
33 Zie paragraaf 3.7.3.2.
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3.6.3 Oproeping op tijd

)
I

De 0fIoeping voor de zitting van het tuchtcollege maakt deel uit van de dagvaar-
ding. Voor een goede verdediging is het van belang dat de oproeping op tijd
geschiedt. 35

In het voorstel van Wet militair tuchtrecht36 wordt uitgegaan van een schrifte-
lijke oproeping. Het onderzoek vangt niet eerder aan dan vierentwintig UUT na de
uitreiking van de beschuldiging. De beschuldigde kan om een eerdere behandeling
verzoeken. De memorie van toelichting gaat er van uit, dat in her algemeen de
beschuldigde gelijktijdig met de uitreiking van de beschuldiging wordt opgeroe-
pen.37 Voor een goede voorbereiding van zijn verdediging (bijvoorbeeld het op-

\

roepen van getuigen of deskundigen) kan echter een dag te kort blijken te zijn.
Art. 6, derde lid, sub b, EVRM kent het recht toe voldoende tijd te hebben voor
de voorbereiding van zijn verdediging. De beschuldigde zou dus ook het recht
moe ten krijgen om ten behoeve van de voorbereiding van zijn verweer te verzoe-
ken om (enkele dagen) uitstel van de behandeling.

Het personeelslid van de Nederlandse Spoorwegen kan op grond van art. 50,
tweede lid, Personeelreglement 1980 (NS) binnen achtenveertig UUT na de uitrei-
king van de tenlastelegging zich hierover schriftelijk verantwoorden. Overigens
bepaalt art. 51, eerste lid, PER dat tot het opleggen van een straf niet kan worden
overgegaan voordat het personeelslid door de strafoplegger persoonlijk is
gehoord.

Het Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen gaat uit van ten
minste zes vrije dagen tussen de oproeping van de klager en de beklaagde, en de
zitting.38 De tewerkgestelde heeft maximaal zes maal vierentwintig UUT om zich
schriftelijk te verantwoorden. Deze termijn vangt aan op de dag waarop de uit-
nodiging om zich te verantwoorden aan de tewerkgestelde wordt uitgereikt dan
weI, indien deze uitnodiging niet in persoon aan de tewerkgestelde wordt uitge-
reikt, op de dag volgende op die waarop de uitnodiging aan de tewerkgestelde
werd verzonden.39

In het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet is bepaald, dat de oproeping
ten minste veertien dagen voor de dag der zitting wordt toegezonden. Ook degene,
die de zaak aanhangig heeft gemaakt, wordt opgeroepen.f

Op grond van art. ll-C4, tweede lid, RPBO geschiedt het verweer uiterlijk een-
entwintig dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het voornemen
tot het opleggen van een disciplinaire straf of maatregel.

Art. 61, tweede lid, Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988 bepaalt, dat
een oproep om te worden gehoord tenminste vier weken voor de datum, gesteld

I
I

34 Zie paragraaf 3.6.2.
35 De Doelder 1981, p. 132-133.
36 Art. 63 voorstel van Wet militair tuchtrecht.
37 Kamerstukken II 1980-1981, 16813, Dr. 5, p. 36.
38 Art. 36 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen.
39 Art. 32, eerste lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst j" art. 47 Besluit

gewetensbezwaren militaire dienst.
40 Art. 14 Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet.
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voor de verschijning, wordt verzonden aan de betrokkene.
Taat stelde voor om, daar waar geen termijn is voorgeschreven tussen de

oproeping en de zitting, uit te gaan van een periode van rninstens een week.41

3.6.4 In geval van intrekken klacht ambtshalve voonzetting?

Enkele tuchtwetten geven een regeling voor de situatie, dat de k1ager de k1acht !
intrekt. De behandeling kan dan door het tuchtcollege worden voortgezet, indien \
het a1gemeen belang dat vordert42 c.q. om redenen aan het algemeen belang onto
leend,43 indien de persoon, over wie ~eklaagd is, schriftelijk heeft verklaard voort-
zetting der behandeling te verlangen of indien het tuchtcollege het onderzoek
van de zaak op de terechtzitting reeds heeft beeindigd45. Een variant is te vinden
in art. 17 Verordening op de tuchtrechtspraak, dat de kamer bevoegd verklaart,
indien degene, die de zaak aanhangig maakte, v66r of tijdens de behandeling van
het tegen de betrokken registeraccountant gerezen bezwaar te kennen geeft op
behandeling of verdere behandeling geen prijs te stellen, de zaak als afgedaan te
beschouwen, indien de betrokken registeraccountant zieh daartegen niet verzet.
Hoewel dit onderwerp niet in de Advocatenwet is geregeld, is ook Schenk van
mening46, dat het feit dat de k1acht wordt ingetrokken, de raad niet behoeft te
weerhouden het onderzoek voort te zetten.

Knap wijst er met betrekking tot het medische tuehtrecht nog op, dat indien de
k1ager zijn k1acht intrekt, maar desondanks de behandeling wordt voortgezet, zijn
positie onduidelijk wordt. Hij wordt min of meer tegen zijn zin een soort getuige,
die met betrekking tot het hoger beroep k1ager blijft.47

41 Taat 1948, p. 71.
42 Art. 10, derde lid, Medische Tuchtwet j' art. 66 Reglement medisch tuchtrecht

en oplossing van geschillen; art. 21, vierde lid, j" art. 27, tweede lid, Wet op de
paramedische beroepen; art. 29, vierde lid, voorstel van Wet op de uitoefe-
ning van de diergeneeskunde (naar het oordeel van de in art. 29, eerste lid,
bedoelde ambtenaar); art. 37, vierde lid, Loodsenwet (het algerneen belang
dat vermoedelijk gesehonden is).

43 Art. SO,achtste lid, voorstel van Wet big.
44 Art. 21, vierde lid, j' art. 27, tweede lid, Wet op de paramedische beroepen;

art. SO, achtste lid, voorstel van Wet big; art. 29, vierde lid, voorstel van Wet
op de uitoefening van de diergcneeskunde; art. 37, vierde lid, Loodsenwet.

45 Art. SO, aehtste lid, voorstel van Wet big.
46 Schenk 1975, p. 18 en HvD 2·6-1958, Adv.bl. 1959, p. 314. Zie ook RvD

's-Hertogenbosch 24·10-1988, Adv.bl. 1989, p. 376-377 met noot CiP, Aubel.
47 Knap 1984, p. 12-13. Zie bijvoorbeeld MT 2-6·1986, Stcrt. 1988, 47, p. 6:

een door de k1ager ingetrokken k1acht ten aanzien van een tandarts wordt
toch behandeld en leidt tot drie maanden schorsing van de tandarts. De
k1ager was wei op de zitting aanwezig.
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3.6.5 Overlijden van de klager

Het overJijden van de k1ager is Diet vergelijkbaar met bet intrekken van de k1acbt,
omdat er geen wilsuiting van de klager aan voorafgaat. In zo'n gevallijkt bet mij
daarom het meest aangewezen de behandeling van de klacht op de gebruikelijke
wijze voort te zetten, waarbij weI met het oog op de privacy van de k1ager extra
zorgvuldig gewerkt moet worden. Het is zeer weI mogelijk, dat de klacht uiteinde-
Iijk ongegrond moet worden verklaard. Indien de kIacht onduidelijk is, is het
immers Diet mogelijk dat de k1ager a1snogeen toelichting geeft.

260



3.7 Onderzoek ter ziUing in eerste aanleg

3.7.] Procedure

In deze paragraaf staat het onderzoek op een zitting van een tuchtcollege in eerste
aanleg centraal. Dat onderzoek is niet overal even uitgebreid geregeld. In para-
graaf 3.4.4 is reeds aandacht besteed aan het feit dat de tuchtprocedure vaak meer
krachtens dan bij de wet is geregeld. Vooral als een tuchtorgaan in eerste aanleg
bevoegd is, is bovendien die regeling krachtens de wet uiterst beperkt.

Bijvoorbeeld in het Deurwaardersregiement is aileen bepaald dat bepaalde straf-
fen kunnen worden opgelcgdl. Wat betreft het tuchtrecht terzake van werknemers
in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening is ten aanzien van het gemeente-
bestuur slechts bepaald dat het een beslissing neemt 'r basis van een op initiatief
van het hoofd van het werkverband opgesteld rapport . Enkele regelingen bepalen
aileen dat het tuchtrechtelijk rechtssubject dient te worden geboord'' of in de gele-
genheid moet worden gesteld zich te verantwoorden", In de Comptabiliteitswet
1976 is slechts vermeld, dat de Algemene Rekenkamer een boete van maximaal
f 1000 kan opleggen-,

Het is dus begrijpelijk dat verschillende auteurs zich afvragen wat nu de aard
van de tuchtprocedure is, teneinde daaruit af te kunnen leiden hoe de tuchtproce-
dure er uit zou behoren te zien. Twee begrippen staan bierin centraal, te weten het
accusatoire en het inquisitoire proces.

"Als oorspronkelijke kenmerken van het inquisitoire proces worden genoemd:
C .. ) vervolging door een overheid; de verdachte is het object van het onderzoek;
de rechter is aktief en de procedure is geheirn en schriftelijk; het onderzoek is
gericht op het ontdekken van de matcriele (werkelijke) waarheid. Hiertegenover
worden de volgende kenmerken van het accusatoire proces gesteld: vervolging
door een particnlier; de verdachte is gelijkwaardig aan de tegenpartij; de rechter
is lijdelijk; de procedure is openbaar en mondeling; het onderzoek is gericht
op het vinden van de formele waarheid:,6

De Doelder gebruikt 7 het beeld van een glijdende schaal, waarbij het verbintenis-
senrecht het linkeruiteinde vormt en het strafrecht het rechtereinde. Het tucht-

1 Art. 28 Deurwaardersregiement.
2 Art. 17-19 Besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening. Zie biervoor

paragraaf 3.5.
3 Op grond van art. 29, tweede lid, Reglement betreffende de krijgstucht dient

er wei voordat een krijgstuchtelijke straf wordt opgelegd, een onderzoek
inzake het gepleegde vergrijp plaats te hebben.

4 Art. 82 ARAR. Zie ook paragraaf 3.7.3.3.
5 Art. 61-63 Comptabiliteitswet 1976. Zie verder paragraaf 3.4.4.
6 De Doelder 1981, p. 128.
7 De Doelder 1981, p. 43 en p. 128-130, biervoor reeds besproken in paragraaf

1.2.
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recht zit daar volgens hem tussenin met het verenigingstuchtrecht het dichtste bij
de civiele pool en het tuchtigingsrecht (dat is het hierarchische tuchtrecht) het
dichtste bij de strafrechtelijke pool. Hij karakteriseert vervolgens het verbinte-
nisrechtelijke proces als accusatoir en het strafproces als gematigd inqnisitoir,
zodat het tussen beide polen inliggende tuchtproces varieert van accusatoir tot
hooguit gematigd inquisitoir. Dit brengt hem tot de volgende conclusie:

"Het geheel overziende brengt dit met zich mee, dat het voor de hand ligt, dat
in het tuchtrecht slechts plaats is voor een accusatoire procesvorm, met als
maximale variant daarop een proces, gelijk aan ons strafproces. Derhalve
minimaa/ net zoveel garanties voor de beschuldigde als in ons strafproces, en
waar mogelijk wellicht zelfs meer, maar niet minder."8

De Doelder is dus van mening is, dat de beschuldigde minimaal evenveel garanties
dient te hebben in een tuchtproces als in een strafproces. Hij wi! dan ook in een
kaderwet voor publiekrechtelijk tuchtrecht opnemen, dat voor zover daarin Diet
anders bepaald is, de bepa1ingen van het Wetboek van Strafvordering, wat de rech-
ten en positie van de verdachte betreft, van overeenkomstige toepassing zijn.?

r
Taat meende, dat de strafprocedure "gematigd accusatoir" genoemd kan worden

en in het tuchtrecht in het algemeen de inquisitoire procesvorm wordt gevonden.
Hij benadrukte echter tevens dat ook in het tuchtproces de rechten van de ver-
dachte, en dan met name zijn recht zich te verdedigen, behoorlijk gewaarborlld
dienen te worden, maar Diet zo goed als in het Wetboek van Strafvordering.!

Ook Schenk bestempelde in 1975 het advocatentuchtproces als meer inquisito-
riaal dan het srrafproces.U

De tuchtprocedure heeft zowel inqnisitoire als accusatoire elementen. Er is immers
"vervolging" door een overheid en door een particulier, namelijk een klagerl2; de
verdachte heeft op grond van bep,aalde tuchtregelingen zelfs meer rechten dan
een klager+'; de rechter is actief 4; de!.rocedure is geheim en schriftelijk, maar
steeds vaker openbaar en mondeling! ; en het onderwek is gericht op het ontdek-
ken van de materiele (werkelijke) waarheidl6. Omdat de tuchtprocedure meer
inquisitoire elementen bevat, zou ik willen spreken van een gematigd inquisitoire

8 De Doelder 1981, p. 130.
9 De Doelder 1981, p. 202.

Schenk 1975, p. 16 signaleerde dat het Hof van Discipline bij de aanvulling van
de tuchtprocedureregels in de Advocatenwet meer aansluiting heeft gezocht
bij de bepalingen van strafvordering, dan bij die van burgerlijke rechtsvorde-

10 ring.
Taat 1948, p. 64-66.

11 Schenk 1975, p. 17, noot 2.
12 Zie paragraaf 3.2.
13 Zie paragraaf 3.7.4.
14 Zie bijvoorbeeld paragraaf 3.6.1.
15 Zie paragraaf 3.7.2.
16 Zie paragraaf 3.6.
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procedure. am hiaten in de wettelijke regelingen op te vuUen, dienen niet de be-
palingen nit het Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige toepassing te
worden verklaard, maar moet met behulp van de heginselen van behoorlijke recht-
spraak gewaarborgd worden dat een eerlijke tuchtprocedure wordt gevoerd.

Bitter signaleert, dat het karakter van het tuchtrecht voor advocaten verandert
door de grotere nadruk die gelegd wordt op het individuele belang van de klager
en door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de mens, die
tendeert naar een verdere bescherming van de aangeklaagde in het tuchtproces.
Dit zal op den duur leiden tot een verdere formalisering van het tuchtrecht en het
tuchtproces. Hij vraagt zich af of dit in het belang is van de advocaat, de klager en
de balie als geheel.l?

Anderzijds zal verdere formalisering ook kunnen leiden tot meer eenheid in de
tuchtprocedurel'', wat de rechtszekerheid van de betrokkenen bij de tuchtproce-
dures zou kunnen vergroten.

Omdat meestal de gang van het onderzoek ter zitting niet geregeld is, geeft Taat de
volgende logiseh volgordc+': vragen ter identificatie van de verdachte; mondelinge
mededeling van de korte inhoud der stukken voorzover die aan de verdachte nog
niet bekend mochten zijn; ondervraging van de verdachte; ondervraging van getui-
gen en deskundigen; ondervraging van de verdachte; pleidooi van de raadsman;
gelegenheid voor de verdaehte om het laatst het woord te voeren. In deze opsom-
ming heeft bij ten onreehte geen plaats voor de klager ingeruimd. In het vervolg
van paragraaf 3.7 zal geen nitgebreide bespreking van elk afwnderlijk tuchtrecht
volgen, noch zal die logische volgorde aangehouden worden, maar zuUen bepaal-
de onderwerpen kort worden aangestipt.

3.7.2 Openbaarheid

Art. 6, eerste lid, EVRM en art. 14, eerste lid, IVEP eisen, dat de behandeling van r
een zaak, waarop genoemde artikelen van toepassing zijn, in beginsel openbaar is.
Oat wordt niet aldus uitgelegd dat de gehele procedure alleen mondeling kan
worden gevoerd:

"It is important to note ftrst of aU that the Convention is not explicit as to
the written or oral nature of the procedure or, as to the place to be reserved
generally, for each of these procedural forms in the presentation of a case".2O

17 Bitter 1984, p. 127.
18 J .M. Polak schreef reeds in NJB 1968, p. 422 dat het materiele tuchtrecht

voor bijvoorbeeld artsen, advocaten en bedrijfsgenoten naar inhoud mag
verschillen, maar het procesrecht grotendeels gelijk dient te zijn.

19 Taat 1948, p. 77-78.
20 8209/78, (Sutter),10-10-1981, § 28-30, p. 11 in Digest of Strasbourg case-

law vol. 2, p. 432.1092/61,8-5-1962, Yb V, p. 212.
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Het doel van openbaarheid is volgens het Europese Hof voor de Rechten van de
mens:

'The public character of proceedings before the judicial bodies referred to in
Article 6 § 1 protects litigants against the administration of justice in secret
with no public scrutiny; it is also one of the means whereby confidence in the
courts, superior and inferior, can be maintained. By rendering the administration
of justice visible, publicity contributes to the achievement of the aim of Article
6 § 1, namely a fair trial, the guarantee of which is one of the fundamental
principles of any democratic society, within the meaning of the Convention ( ..).

Whilst the member States of the Council of Europe all subscribe to this
principle of publicity, their legislative systems and judicial practice reveal some
diversity as to its scope and manner of implementation, as regards both the
holding of hearings and the "pronouncement" of judgments. The formal aspect of
the matter is, however, of secondary importance as compared with the purpose
underlying the publicity required by Article 6 § 1. The prominent place held in
a democratic society by the right to a fair trial impels the Court, for the
purposes of the review which it has to undertake in this area, to examine the
realities of the procedure in question".21

Het Hof ziet dus als doe! van het openbare karakter van de procedure de bescher-
ming van de procespartijen tegen geheime rechtspraak met een niet-openbaar
onderzoek, ten tweede het behouden van vertrouwen in de gerechten en tot slot
het realiseren van een fair trial.22

Artikel 6, eerste lid, tweede volzin, bevat zes ruim omschreven gronden, die
door de rechter kunnen worden ingeroepen om de openbaarheid in een concreet
geval te beperken:

"de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd,
gedurende het gehele proces of een deel daarvan, in het belang van de goede
zeden, van de openbare orde of's lands veiligheid in een democratische samen-
leving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het prive
Ieven van partijen bij het proces dit eisen of, in die mate aIs door de rechter
onder bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wan-
neer openbaarmaking de belangen van de rechtspraak zou schaden."

21 Pretto en anderen, Series A, vol. 71, p. 11-12; Axen, Series A, vol. 72, p. 12;
Sutter, Series A, vol. 74, p. 12-13.

22 Zie ook Taat 1948, p. 75-77; De Doelder 1981, p. 134; E.M. Wesseling-van
Gent, Minimumvereisten voor een civiele procedure, WPNR 5742, p. 394 en
p.396-397.
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Grotendeels dezelfde gronden zijn opgenomen in art. 14IVBp23 Het uitgangs-
punt "openbaar, tenzij in het concrete geval een in art. 6 EVRM en/of 14 IVBP
genoemde uitzonderingsgrond tot beslotenheid noopt", is zoals hierna zal blijken
ook van toepassing op tuchtzaken.24

Als bezwaar v: een open bare behandeling van een tuchtzaak wordt vaak naar
voren gebracht, dat een potentiele klager er daardoor met het oog op bescher- i
ming van zijn privacy van kan afzien een mogelijk terechte klacht in te dienen. ,
Bovendien kan een beklaagde zo onnodig extra worden belast door uiteindelijk
ongegrond bevonden klachten. Indien in het hierarchieke tuchtrecht een meerdere
van een tuchtvergrijp wordt verdacht, kan door een openbare behandeling diens
positie in het bijzonder ten opzichte van minderen in rang zeer moeilijk worden
gernaakt. Oak zal een beklaagde minder vrij zijn zich uit te spreken omtrent feiten
die onder zijn beroepsgeheim vallen. Tot slot moet ermee rekening worden gehou-
den dat oak privacy-gevoelige gegevens van derden (andere tuchtrechtelijke rechts-
subjecten, familieleden van de patient of de client van de door de wederpartij aan-
geklaagde advocaat) ter sprake kunnen komen.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen zou men kunnen voorstellen in het I
tuchtrecht openbaarheid op te vatten als openbaar jegens de groep in plaats van
jegens de gehele maatschappij.P Dat voorstel wordt echter snel verworpen om-
dat de voordelen van openbaarheid, zoals maatschappelijke controle tach zwaarder
wegen27 Bovendien staat art. 6 EVRM zo'n differentiatie niet toe: aileen de pers
en het publiek kan de toegang tot de rechtszaal worden ontzegd.

Met name de gronden "ter bescherming van het prive-leven van partijen bij het
proces" en "de belangen van de rechtspraak" geven het tuchtcollege weI voldoende
speelruimte am bovengenoemde bezwaren te verzachten. Het Europees Hof voor
de Rechten van de mens heeft bovendien in zijn jurisprudentie laten blijken oog te
hebben voor de spanning tussen de "openbaar, tenzij"-eis van art. 6 EVRM en de

23 "De tereehtzitting kan geheel of ten dele met gesloten deuren plaatsvinden,
hetzij in het belang van de goede zeden, de openbare orde of de nationale
veiligheid in een demoeratische samenleving, hetzij wanneer het belang van
het prive leven van de partijen bij het proees dit vereist, hetzij voor zover de
rechter dit strikt noodzakelijk acht op grand van de overweging, dat een
openbare behandeling het belang van de rechtspraak zou schaden". Zie oak
Nowak 1989, p. 261-264.

24 Vergelijk Engel e.a., Series A, vol. 22, p. 37; Le Compte e.a., Series A, vol.
43, p. 25-26; Albert en Le Compte, Series A, vol. 58, p. 18-19; Campbell en
Fell, Series A, vol. 80, p. 42. Zie paragraaf 3.1.7 en 3.1.9.

25 Taat 1948, p. 76; Polak 1976, p. 15-16; De Doelder en Nipperus, Tuchtrecht,
WPNR 5484, p. 410; De Doelder 1981, p. 134-137 en p. 186; Centrale Raad
voor de Volksgezondheid, Advies inzake het voorontwerp van Wet op de be-
roepen in de individuele gezondheidszorg, Verslagen Adviezen Rapporten
1982,38, p. 68-70; Hirsch BaIJin 1983, p. 137-139; Knap 1984, p. 20-23; discus-
siebijdragen medisch tuchtrecht, in: Tuchtrecht en Fair Play, 1984, p. 70-73;
Bitter 1984, p. 125-127 en p. 332.

26 Taat 1948, p. 76; De Doelder 1981, p. 134.
27 Taat 1948, p. 76; De Doelder 1981, p. 134-137 en p. 203.
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huidige praktijk van beslotenheid in het tuchtrecht.28 Bijvoorbeeld in de medische
tuchtzaak Le Compte, Van Leuven en De Meyere wordt in het onderzoek of een
uitzonderingsgrond van toepassing is, door het Hof uitdrukkelijk vastgesteld, dat
de aard van het vergrijp en het geschilpunt niet betroffen de medische behandeling
van hun patienten en dus geen kwesties betreffende beroepsgeheim of bescherming
van het prive-leven van de doktoren of patienten in het geding waren. Aldus wordt
de mogelijkheid niet uitgesloten dat genoemde belangen wei een grond zouden
kunnen opleveren de deuren te sluiten. Het Hof voegt er bovendien aan toe, dat

"neither the letter nor the spirit of Article 6 § 1 would have prevented them
[de doktoren, MLJ from waiving this right [openbaarheid, ML] of their own free
will, whether expressly or tacitly (..); conducting disciplinary proceedings of
this kind in private does not contravene the Convention, provided that the
person concerned consents.,,29

Bovendien kan het openbaar karakter van de procedure voor een hoger beroeps-
orgaan, dat bevoegd is "to determine all the aspects of the matter", eerdere gebre-
ken herstellen.30

Deze beslissing wordt door het Hof bevestigd in de zaak Albert en Le Compte.f
De formulering van de vrijwillige afstand van het recht op openbaarbeid is daar
echter iets anders:

"neither the letter nor the spirit of Article 6 § 1 would prevent a medical
practitioner from waiving, of his own free will and in an unequivocal manner
(..), the entitlement to have his case heard in public; conducting disciplinary
proceedings of this kind in private does not contravene Article 6 § 1 if the
domestic law so permits and this is in accordance with the will of the person
concerned".32

Op een ondubbelzinnige wijze zijn wil uiten sluit in het algemeen uit dat het
stilzwijgend gebeurt. Bovendien wordt in dit laatste arrest als extra eis gesteld
dat het nationale recht het toestaat.

Ook in het arrest Campbell en Fell betreffende het gedetineerdentuchtrecht
kwam de openbaarheid aan de orde:

"It is true that ordinary criminal proceedings - which may well concern
dangerous individuals or necessitate the production of a prisoner before the
court - nearly always take place in public, notwithstanding the attendant
security problems, the possible propagation of malicious allegations and the

28 Zie bijvoorbeeld Engel e.a., Series A, vol. 22, p. 37.
29 Le Compte e.a., Series A, vol. 43, p. 25-26.
30 Le Compte e.a., Series A, vol. 43, p. 26.
31 Albert en Le Compte, Series A, vol. 58, p. 18-19.
32 Albert en Le Compte, Series A, vol. 58, p. 19. Hiernaar verwijst Bitter in

het Verslag van de discussies bij de overige onderwerpen, in: Tuchtrecht en
Fair Play 1984,p. 332. Zie ook H. vs Belgic, Series A, vol. 127-B, p. 36.
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wishes of the accused. However, the Court cannot disregard the factors cited by
the Government, notably the considerations of public order and the security
problems that would be involved if prison disciplinary proceedings were
conducted in public. Such a course would undoubtedly occasion difficulties of
greater magnitude than those that arise in ordinary criminal proceedings. A
Board's adjudications are, as befits the character of disciplinary proceedings
of this kind, habitually held within the prison precincts and the difficulties over
admitting the public to those precincts are obvious. If they were held outside,
similar problems would arise as regards the prisoner's transportation to and
attendance at the hearing. To require that disciplinary proceedings concerning
convicted prisoners should be held in public would impose a disproportionate
burden on the authorities of the State.

88. The Court therefore accepts that there were sufficient reasons of public
order and security justifying the exclusion of the press and public from the
proceedings against Mr. Campbell. There was accordingly no violation of Article
6 § 1 in this respect."33

Drie rechters formuleerden echter een minderheidsstandpunt, omdat zij evenals de
Commissie van mening waren, dat art. 6 EVRM weI geschonden was. De regering
had zich immers slechts beroepen op de aard van de procedure voor de Board of
Visitors en op de algemene praktijk en niet aangetoond dat de afwezigheid van de
openbaarheid van de procedure in casu viel onder de toegestane uitzonderingen.f"

Gezien de uitleg, die in paragraaf 3.1.6 aan artikel 121 van de Grondwet is
gegeven, vloeien uit dat artikel geen extra eisen met betrekking tot de openbaar-
heid voort.

Uit het bovenstaande blijkt dat art. 6, eerste lid, EVRM en art. 14, eerste lid,
IVBP het niet toelaten dat in het algemeen wordt uitgegaan van een besloten
behandeling van een tuchtzaak. Toch is beslotenheid het uitgangspunt in de
procedure voor de commandant in militaire tuchtzaken= en voor de Hoge Raad
in tuchtzaken betreffende de leden van de rechterlijke macht36. Aangezien er
geen beroep mogelijk is tegen de beslissing van de Hoge Raad is deze tuchtrege-
lipg op dit punt in strijd met art. 6 EVRM en art. 14 IVBP.
~ok in de Medische Tuchtwet en in de Wet op de paramedische beroepen is ten

onrechte het uitgangspunt beslotenheid, maar een openbare zitting is mogelijk

CampbeU en FeU, Series A, vol. BO, p. 42. Zie voor de openbaarheid van de
Nederlandse beklagrechtspraak voor gedetineerden V. van de Pol, Openbaar
terecht, Een onderzoek van het openbaarheidsbeginsel in de strafrechtsple-
ging, Gouda Quint bv, Arnhem 1986, p. 556-565.

34 Campbell en Fell, Series A, vol. BO, p. 60. Van de Pol 1986, p. 563-564.
35 Art. 66, tweede lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht.
36 Art. 13a, derde lid, eerste volzin, en art. 14d, tweede lid, eerste volzin, Wet r.o.
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"om redenen aan het a1gemeen belang ontleend".37
De regelingen, die wei als principe gekozen hebben voor openbaarheid=, zijn

echter wat betreft de uitzonderingen daarop niet geheel in overeenstemming met
art. 6 EVRM en art. 14 IVBP. Immers het uitgangspunt openbaar maar het colle-
ge kan om "gewichtige redenen" bepalen dat de behandeling geheel of gedeeltelijk
met gesloten deuren zal plaatsvinden=', of openbaar "tenzi..ionaarhet oordeel van
de voorzitter dringende redenen zich daartegen verzetten ,of openbaar tenzij
"in het belang der openbare orde of op verzoek van een der partijen, indien haar
belangen dit eisen, de voorzitter kan bevelen, dat de tuchtrechtzitting met geslo-
ten deuren zal worden gehouden..41, of geheel of deels besloten "om in de uit-
spraak te vermelden redenen,,42, sluit een met de verdragsbepalingen strijdige toe-
passing niet uit. Een formulering, die nauwer aansluit bij de verdragsartikeien ver-
dient aanbeveling. Art. 429g, eerste lid, Rv, dat op die wijze is geredigeerd, kan
als voorbeeld dienen43: de behandeling van zaken die met een verzoekschrift
worden ingeleid

"geschiedt ter openbare terechtzitting maar de rechter kan gehele of gedeelte-
lijke behandeling met gesloten deuren bevelen in het belang van de goede zeden,
van de openbare orde of's lands veiligheid, wanneer de belangen van minder-
jarigen of de bescherming van het priveleven van de verzoeker of van belang-
hebbenden dit eisen, of indien de rechter het bevel strikt noodzakelijk oordeelt

37 Art. 24 Wet op de paramedische beroepen. Art. 13a, eerste lid, Medische
Tuchtwet j' art. 48 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschil-
len; Drion 1987, p. 73, noot 36, noemt slechts .oenvoorbeeld waarin een
medische tuchtzaak in het openbaar is behandeld en tevens de beslissing in
het openbaar is uitgesproken.

38 Art. 85, eerste en vijfde lid, voorstel van Wet big; art. 31, eerste lid, voorstel
van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 26, eerste lid,
Schepenwet; art. 4, eerste lid, Luchtvaartrampenwet; art. 18, eerste lid,
Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet; art. 39, eerste lid, Loodsenwet;
art. SOc,derde lid, eerste volzin, Wet op het Notarisambt; art. 49, elfde lid,
eerste volzin, Advocatenwet.

39 Art. 85, eerste lid, voorstel van Wet big; art. 31, eerste lid, voorstel van Wet
op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 39, eerste lid, Loodsenwet;
art. SOc,derde lid, tweede volzin, Wet op het Notarisambt; art. 49, elfde lid,
tweede volzin, Advocatenwet.
J.C. Somer, Openbaarheid en de rechtsbescherming van de individu, in: hoe
openbaar wordt ons bestuur?, onder redactie van B. de Goede en H.Th.J.F.
van Maarseveen, Vuga-boekerij, 1969, p. 246.

40 Art. 18, eerste lid, Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet.
41 Art. 20, tweede lid, voorlopig tuchtregiement van de Stichting Scharreleieren-

controle. Dit zijn dus heel andere gronden dan opgenomen in art. 18, eerste
lid, Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet.

42 Art. 26, eerste lid, Schepenwet; art. 4, eerste lid, Luchtvaartrampenwet.
43 Hirsch Ballin 1983, p. 131 en p. 135.
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onder bijzondere omstandigheden, waarin behandeling ter openbare terechtzit-
ting de belangen van de rechtspraak zou schaden."

In de accountantswetgeviog is geen regeling ten aanzien van de openbaarheid
opgenomen+'. Ook daar kan art. 429g, eerste lid, Rv aIs voorbeeld dienen.

In het bovenstaande is vooral de uitwendige openbaarheid aan de orde gekomen,
dat wi! zeggen openbaarheid ten opzichte van de pers en het publiek zodat de pro-
cedure onder controle van de publieke opioie wordt gesteld. De inwendige open-
baarheid is vooral op de proceduredeelnemers gericht en houdt in dat elk der par-
tijen kennis moet kunnen nemen van aile gedingstukken en procedurehandelingeo
teneinde in staat te zijn een behoorlijke verdedigiog te voeren. Tevens houdt het in
dat de geschilbeslechter zijn beslissing uitsluitend baseert op stukken of monde-
linge uitlatingen, van partijen of van derden zoals getuigen en deskundigen, waar-
van de procedurepartijen kennis konden dragen45• De inwendige openbaarheid
wordt in de paragrafen 3.7.3 en 3.7.4 verder uitgewerkt.

3.7.3 Rechten en positie van de beklaagde

De opvattingen met betrekkiog tot de rechten en de positie van de beklaagde in de
tuchtprocedure zijn in de loop van deze eeuw langzaam gewijzigd. In 1876 schreef
De Pinto46 dat "de betrokken persoon" niet het recht heeft om zich te verdedigen,
tenzij hem dit recht uitdrukkelijk is toegekend. Taat is terecht een andere meoing
toegedaan,

"daar het recht van de betrokken partij om zich te verdedigen een zodanig
algemeen rechtsbegiosel is, dat men bij verwaarlozing hiervan, niet meer van
rechtspleging kan spreken. Voor ons positief tuchtrecht is deze kwestie trouwens
niet belangrijk daar thans overal het bedoelde recht uitdrukkelijk is [t]oege-
kend.'>47

De Doelder Ieidt een aantal rechten voor de beschuldigde af uit de accusatoire
procesvorm.P In 1971 beantwoordde de overgrote meerderheid van de NN het
vraagpunt, of de grondbeginselen betreffende de rechten van de verdachte in het
strafproces ook in het tuchtprocesrecht moeten worden opgenomen, bevestigend.t"

44 Somer 1%9, p. 253; Hirsch Ballin 1983, p. 132.
45 Zie voor beide begrippen ChJ. Enschede, Strafrecht, in: Vooruitzichten van

de Rechtswetenschap, Een bundel opstellen onder redactie van J.M. Polak,
Kluwer, Deventer Antwerpen, 1964, p. 57; Somer 1%9, p. 243-244 en p. 254;
Van de Pol 1986, p. 19.

46 De Pinto 1876, p. 26 en p. 68-71.
47 Taat 1948, p. 66-67.
48 De Doelder 1981, p. 132-133. Zie hiervoor paragraaf3.7.1.
49 Handelingen NJV 1971, deel 2, p. 114.



"the presumption of innocence will be violated if, without the accused's having
previously been proved guilty according to law and, notably, without his baving
bad the opportunity of exercising his rights of defence, a judicial decision
concerning him reflects an opinion that he is guilty. This may be so even in the
absence of any formal finding; it suffices that there is some reasoning suggesting
that the courl regards the accused as guilty.,,51

In deze paragraaf worden een aantal aspecten van het recht zich te verdedigen,
die met name aan art. 6 EVRM en art. 14 IVBP zuIlen worden ontleend, bespro-
ken.

3.7.3.10nschuldpresumptie

Art. 6, tweede lid, EVRM en art. 14, tweede lid, IVBpSO garanderen dat een ieder,
die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, voor onschuldig wordt gebouden,
totdat zijn schuld volgens de wet is bewezen. Volgens het Europese Hof voor de
Rechten van de mens,

"a procedural guarantee applying in any kind of criminal procedure ( ..) its
application is wider than this. It is a fundamental principle embodied in this
Article which protects everybody against being lreated by public officials as
being guilty of an offence before this is established according to law by a
competent court.,,54

Bij deze onschuldpresumptie is met name de houding van het gerecht relevant: de
rechters dienen ten aanzien van "everyone charged with a criminal offence" niet uit
te gaan van de overtuiging of de veronderstelling dat de beschuldigde het vergrijp,
dat hem is tenlastegelegd, heeft gepleegdS2 Op vooringenomenheid van de vervol-
gende instantie, getuigen, deskundigen en de pers, dient echter weI een reactie van
het gerecht te volgen zodat duidelijk wordt dat de rechter zelf niet vooringenomen
is53. In zaak 7986/77 verruimt de Commissie haar opvatting dat het tweede lid in
de eerste plaats is

Uit het tweede lid wordt bovendien de bewijslastverdeling in het proces afgeleid:
in beginsel dient de vervolgende instantie het bewijs van de schuld van de ver-
dachte te leveren55. In bepaalde gevalIen is echter omkering van de bewijslast

50 Zie daarover Nowak 1989, p. 2f>7-268.
51 Minelli, Series A, vol. 62, p. 18. Lutz, Series A, vol. 123-A, p. 25; Englert,

Series A, vol. 123-B, p. 54-55; Nolkenbockhoff, Series A, vol. 123-C, p. 79;
Schenk, Series A, vol. 140, p. 30; Barbera, Messegue en Jabardo, Series A,
vol. 146, p. 38.

52 Barbera, Messegue en Jabardo, Series A, vol. 146, p. 33.
53 788/60, (Austria vs Italy; Pfunders), Yb VI, p. 782-784.
54 7986/77, (Krause vs Switserland), 3-10-1978, D & R 13, p. 75-76.
55 788/60, (Austria vs Italy; Pfunders), Yb VI, p. 782-784. Barbera, Messegue

en Jabardo, Series A, vol. 146, p. 33.

270



mogelijk. De Commissie toetst dan louter of het belang van een effeetieve rechts-
handbaving deze uitzondering reehtvaardigt, of er voldoende waarborgen zijn
ingebouwd met betrekking tot het gebruik maken van het verkregen bewijs en of
de verdaehte a1snog bewijs van zijn onschuld kan leveren56. De reehter kan de
verdachte aileen schuIdig achten op basis van

"direct or indirect evidence sufficiently strong in the eyes of the law to establish
his guilt. ,,57

Tevens vloeit uit het beginsel voort dat een bekentenis in volle vrijheid dient te
worden afgelegd en twijfel in het voordeel van de verdachte dient te worden
uitgelegd ~in dubio pro reo)58. De rechter informeren over het strafhlad van de
verdachte 9 noch het meewegen van recidive in de strafmaat60 is strijdig met het
tweede lid. Uit de bewoording van het tweede lid voIgt immers, dat

"it deals only with the proof of guilt and not with the kind or level of
punishment.v!

Ook voor het begin van het proees (voorlopige heehtenis mag geen punitief karak-
ter hebben)62 en erna (betaling van proceskosten ondanks bijvoorbeeld vrijspraak
of beeindiging op procedurele gronden met aIs motief dat aIs de zaak was voort-
gezet het hoogstwaarschijnlijk tot veroordeling zou hebben geleid)63 is het tweede
lid van toepassing. Ten aanzien van het tweede lid kunnen in hoger beroep a1snog
bepaalde defecten worden hersteld64.

In de paragrafen 3.1.7 en 3.1.9 is uiteengezet dat respectievelijk art. 6, tweede
lid, EVRM en art. 14, tweede lid, IVBP van toepassing kunnen zijn op wettelijk
geregeld tuchtrecht. De Doelder leidt uit de accusatoire procesvorm af65, dat het
beginsel van de praesumptio innocentiae gehuIdigd dient te worden. Ook Schenk
gaat voor het advocatentuchtrecht uit van toepasselijkheid van het beginsel wan-
neer hij uiteenzet dat ook in tuchtrechtspraak eerst moet worden vastgesteld of de

56 5124/71, Coli. 42, p. 135; 8239/78, D & R 16, p. 184-189. Van Dijk 1983, p. 133.
57 788/60, (Austria vs Italy; pfunders), Yb VI, p. 784. Zie ook Salabiaku, Series

A, vol. 141-A.
58 788/60, (Austria vs Italy; pfunders), Yb VI, p. 782-784; 5523/72, Yb XVII,

p. 330. Barbera, Messegue en Jabardo, Series A, vol. 146, p. 33.
59 2518/65, Yb VIII, p. 372; 2742/66, Yb lX, p. 554.
60 Engel e.a., Series A, vol. 22, p. 38; Albert en Le Compte, Series A, vol. 58,

p. ZO.
61 Engel e.a., Series A, vol, 22, p. 38.
62 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 305; Van Dijk 1983, p. 130.
63 Minelli, Series A, vol. 62 (geschonden); Lutz, Series A, vol. 123-A, p. 25-26

(niet geschonden); Englert, Series A, vol. 123-B, p. 53-56 (niet geschonden);
Nolkenbockhoff, Series A, vol. 123-C, p. 78-81 (niet geschonden).

64 Adolf, Series A, vol. 49.
65 De Doelder 1981, p. 132 en p. Z02. Zie ook paragraaf 3.7.1.
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verweten handeling gepleegd is en vervolgens of zij verwijtbaar is. Volgens hem
heeft in verband daarmee de beroepsrechter steeds art. 302 WvSv aIs uitgangspunt:

"Noch de voorzitter noch een der rechters geeft op de tereehtzitting blijk van
eenige overtuiging omtrent schuld of onsehuld van den verdachte."

Vervolgens wijst hij er op dat een alleenrechtsprekende reehter zelf moet beslissen
en in aansluiting daarop of daarop vooruitlopend zijn oordeel direct tegenover de
verdachte tot uiting kan brengen. Bij een meervoudige kamer weet degene, die de
zitting leidt, in het algemeen nog niet hoe zijn mederechters erover denken, wat
tot extra voorzichtigheid maant. Een afkeurend oordeel dient dan in de beslissing
tot uiting te komen.66

Met het oog op de onsehuldpresumptie dienen we ook de bewoordingen van art.
II-C4, eerste lid, Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (RPBO) te bezien. Dat
artikellid luidt:

"1. Alvorens het besluit tot bet opleggen van een disciplinaire straf of maatregel
wordt genomen, stelt bet bevoegd gezag de belanghebbende bij aangetekend
sebrijven nauwkeurig in kennis van het voornemen daartoe. Daarbij wordt ver-
meld dat wj in de gelegenheid is zich te verweren waarbij hij volledig kennis
dient te nemen van de aangevoerde gronden voor de straf of maatregel. Bij dit
verweer kan hij zich door een raadsman doen bijstaan."

Het is dus geen onderzoek of een feit is gepleegd en straf zaI worden opgelegd,
maar reeds een voornemen van bet tuchtorgaan tot het opleggen van een discipli-
naire straf of maatregel en de gronden daarvoor worden door het tuchtorgaan al
aangevoerd. De belanghebbende kan, indien hij dit wenst, zich daartegen verweren.
Er wordt met andere woorden uitgegaan van zijn schuld en hij kan trachten zijn
onschuld te bewijzen. Ditzelfde stramien is terug te vinden in die tuchtprocedures,
waarin er sprake is van ambtshaIve optreden door een tuchtcollege en dus ook in
die waarin een tuchtorgaan bevoegd is. Dit lijkt mij strijdig met de onschuldpre-
sumptie. Ecbter, in bet arrest SaIabiaku toetst het Europese Hof voor de Rech-
ten van de mens hoe in concreto de wettelijke bewijsvooronderstellingen zijn toe-
gepastP Wat art. II-C4, eerste lid, RPBO betreft zaI bet dus relevant zijn of het
tuchtrechtelijk recbtssubject daadwerkelijk in de gelegenbeid wordt gesteld zich
te verweren en of bet tuchtcollege daarvoor openstaat.

Art. 14, derde lid, sub g, IVBP geeft expliciet een ieder bet recbt bij het bepaIen
van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging niet te worden
gedwongen tegen zicbzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen. Dit recht kan
op basis van het fair-trialbeginsel en de praesumptio innocentiae ook uit art. 6
EVRM worden afgeleid.68

66 Scbenk 1975, p. 138.
67 SaIabiaku, Series A, vol. 141-A, p. 17·18: "the courts in question were careful

to avoid resorting automatically to the presumption".
68 Nowak 1989, p. 276-277; Van Dijk 1983, p. 65-66.
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De Doelder concludeert dat uit de accusatoire procesvorm voigt dat de beschul-
digde geen enkele medewerking behoeft te verlenen aan zijn veroordeling c.q.
nimmer verplicht is enige actieve steun te verlenen aan zijn proces69.

AIleen in art. 67 voorstel van Wet militair tuchtrecht is opgenomen dat de
beschuldigde niet verplicht is te antwoorden. Dit recht wordt hem voor of bij de
aanvang van het onderzoek ter kennis gebracht. De memorie van toelichting/?
voegt er aan toe dat dit recht aan de beschuldigde ter kennis wordt gebracht bij de
beschuldiging. Art. 67 wordt echter niet van overeenkomstige toepassing verklaard
in art. 102, dat de geleiding naar een plaats van verhoor in geval van ontdekking
op heterdaad regelt. Het lijkt mij juist als ook bij ontdekking op heterdaad
gewezen wordt op het recht, dat art. 67 toekent.

Voor het overige wordt in de literatuur algemeen verdedigdj! dat het tuchtrech-
telijk rechtssubject dient mee te werken aan het vinden van de waarheid. Een
weigering dienaangaande is een tuchtvergrijp. Als argumenten daarvoor worden
aangevoerd dat meewerken een groepsplicht is72 en dat het behoort tot de begin-
selen van het echte tuchtrechrP. Bitter voegt daar voor het advocatentuchtrecht
aan toe dat toekenning van het recht het tuchtrecht za1 frustreren. Klachten tegen
advocaten betreffen volgens hem veelal de wijze van behandeling van de zaak. De
beklaagde beschikt dan over het bewijsmateriaal, namelijk het dossier. Zou de
advocaat mogen weigeren de gevraagde inlichtingen te verstrekken

"dan zullen of aan het betrokken tuchtcollege of aan een in het leven te roepen
vervolgende instantie bij de wet zodanige bevoegdheden moeten worden toege-
kend dat de tuchtrechter op andere wijze over de informatie za1 kunnen beschik-
ken die hem thans nog door de advocaat zelf moet worden verschaft."?"

Hij acht de omkering van de bewijslast niet in strijd met art. 6, tweede lid, EVRM,
omdat aan de criteria die de Commissie daarvoor aanlegt wordt voldaan: het
belang van een effectieve rechtshandhaving rechtvaardigt deze uitzondering. Tot
slot leidt hij uit de vertrouwensrelatie tussen de advocaat en zijn client af, dat de
client erop behoort te kunnen rekenen dat zijn raadsman hem niet in de steek
laat door informatie achter te houden wanneer de advocaat een misstap heeft

69 De Doelder 1981, p. 132, p. 197 en p. 202. Zie ook paragraaf 3.7.1.
70 Kamerstukken II1980-1981, 16813, Dr. 5, p. 37.
71 Zie bijvoorbeeld Roling 1936, p. 56; Taat 1948, p. 235; Verpaalen, Handelin-

gen NJV 1971, deel2, p. 111-112; Schenk 1975, p. 21; Bitter 1984, p. 122-124.
72 Roling 1936, p. 56; Schenk 1975, p. 21; Bitter 1984, p. 116 wijst op art. 47,

tweede lid, van de Gedragsregels voor advocaten 1980; Mois en Malherbe
1990, p. 12 en p. 156 e.v.

73 Verpaalen, Handelingen NJV 1971, deer 2, p. 112. Echt tuchtrecht is bijvoor-
beeld het advocatentuchtrecht. In het oneigenlijk tuchtrecht (dat is tuchtrecht,
dat in werkelijkheid gewoon strafrecht is zoals het pbo-tuchtrecht) is het
daarentegen een misstand.
Van Agt 1971, p. 39 betreffende de p.b.o.-tuchtrechtspraak.

74 Bitter 1984, p. 122-123.



begaan die de client heeft geschaad.75
In het verslag van de discussies op het congres Tuchtrecht en Fair Play wordt

nog de vraag gesteld of bij klachten van derden (dat wi! zeggen niet de client of
ex-client) wei de eis van het meewerken aan het vinden van de materiele waarheid
gesteld kan worden omdat de derde wellicht a1s bedoeling heeft het verkrijgen van
essentiele gegevens tegen de beklaagde 76 Oat lijkt mij een onjuist criterium omdat
immers ook de (ex-)client dergelijke bijbedoelingen kan hebben.

In het NS-tuchtrecht kan van een personeelslid, betrokken bij een onregebnatig-
heid waarvan de toedracht nog niet vaststaat, een verklaring worden gevraagd. De
betrokkene is dan verplicht deze te geven en, na opschriftstelling, voor lezing en
akkoordbevinding te tekenen. Het niet of niet tijdig geven en het niet ondertekenen
van een verklaring wordt beschouwd a1s plichtsverzuim.T' De Krom acht dit terecht
in strijd met het verbod van zelfmcriminatie. In de praktijk wordt dit soms opgevan-
gen door rsenoegen te nemen met de verklaring dat geen verklaring zal worden
afgelegd.

75 Bitter 1984, p. 123-124.
76 Bitter, in: Tuchtrecht en Fair Play 1984, p. 331.
77 Art. 49, eerste en tweede lid, Personeeireglement 1980 (NS).
78 J.B. de Krom, Bedrijfstuchtrecht bij de NV Nederlandse Spoorwegen, AA

1984, p. 464-465.
79 Zie bijvoorbeeld art. 10 van de Gedrags- en beroepsregels registeraccoun-

tants (OBR), art. 9 RBAA en regel 9 van de gedragsregels voor advocaten
1980. Zie ook paragraaf 2.10.
Een sanctie is opgenomen in art. 272, eerste lid, WvSr: "Hij die enig gebeim
waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van
ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wei van vroeger ambt of beroep
verplicbt is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevange-
nisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie."

80 Art. 218 WvSv bepaalt: "Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden
van bepaalde vragen kunnen zich ook verschoonen zij die uit hoofde van hun
stand, hun beroep of hun ambt tot gebeimbouding verplicbt zijn, doch aileen
omtrent betgeen waarvan de wetenscbap aan hen als zoodanig is toevertrouwd.
Art. 191 Rv luidt voor zover hier van beiang: "1. Een ieder is verplicht,
daartoe op wettige wijze opgeroepen, getuigenis af te leggen.
2. Van deze verplichting kunnen zicb verschonen: (..)
b. zij die tot geheimhouding verplicbt zijn uit boofde van bun ambt, beroep
of betrekking omtrent betgeen hun in die boedanigheid is toevertrouwd."

Enkele tuchtrecbteli~e rechtssubjecten bebben een geheimhoudingsplicbt en/of
een beroepsgeheim. Een arts, een advocaat en een notaris bebben bovendien een
verschoningsrecbt ten opzichte van de straf- en de burgerlijke recbter gebaseerd op
respectievelijk art. 218 WvSv en art. 191, tweede lid, aanhef en sub b, Rv.80 Mogen
of moeten zij zicb op vorenstaande rechten en plichten ook als beklaagde voor de
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tucbtrechter beroepen? De Raad van Beroep meent'll dat registeraccountants
tegenover de tucbtcolleges geen beroep op bun gebeimhoudingsplicht kunnen doen.

"Het is integendeel een beroepsplicbt van registeraccountants de tuchtcolleges
naar vermogen in te lichten.
Hoewel het voor een goede rechtsgang wenselijk is dat een klager zovee! moge-
Iijk bij de procedure wordt betrokken in de zin dat hij kennis kan nemen van de
processtukken en aanwezig kan zijn bij de mondelinge behandeling, schrijft de
wet niet voor dat een klager alIes moet kunnen lezen of horen. Het betrokken
tuchtcollege moet ervoor waken dat op verzoek van het college door de register-
accountant verstrekte vertrouwelijke gegevens aan de klager, die niet aan een
geheimhoudingsplicht is gebonden, niet verder bekend worden dan voor een
goede behandeling van de klacht en een behoorlijke motivering daarvan noodza-
kelijk is. Het tuchtcollege dient deze belangen tegen elkaar af te wegen."

Volgens SluijterB2 heeft de Raad van Tucht in het algemeen voor een beroep op de
geheimhoudingsplicht tegenover de tuchtrechter weinig begrip getoond, behalve in
die gevallen, waarin de klacht kennelijk werd gebruikt als middel om inlicbtingen
te verkrijgen, waarop de klager uit anderen hoofde geen aanspraak kan maken.

Wat als de geheimhoudingsplichtige meent dat het toch voor zijn verdediging
noodzakelijk is te spreken? Het Iijkt Knap nitgesloten83

"dat een arts die te zijner verdediging geheimen betreffende een klagende patient
prijs geeft, zich daardoor zou blootstellen aan een strafrechtelijke vervolging.
Het elementaire recht van verweer tegen een aanval mag niet worden beperkt
door de bijzondere vertrouwenspositie van de arts en ik meen dan ook dat bern
een beroep toekomt op de aanwezigheid van een noodweer-situatie, vergelijk-
baar met die bedoe!d in art. 41 van het Wetboek van Strafrecht. Overigens: noch
de Medische Tuchtwet noch het RegJement bevatten op dit punt enige regeling."

Dit Iijkt mij een juist uitgangspunt, waar ik weI aan zou willen toevoegen dat de
gebeimhoudingsplichtige voordat hij wordt gehoord op een openbare zitting om
sluiting van de deuren kan verzoeken. Bovendien zal hij zijn woorden precies
dienen te kiezen zodat aileen het allernoodzakelijkste, met het oog op een goede
behandeling van de klaeht en een behoorlijke motivering van zijn verweer, bekend
wordt. Behalve strafrechtelijke saneties zullen in dat geval ook tuebtreehtelijke
saneties niet mogelijk dienen te zijn.

81 Iurisprudentie Tuehtreehtspraak 1981/11, de Accountant dec. 1981, p. 251;
Sluijter 1984, p. 109-110 en LJ.M. Smeele, Enkele opmerkingen over het
tuehtreeht voor accountants, in: Hoor en Wederhoor, Artikelen aangeboden
aan prof. dr. A.B. Frielink, Orukkerij Spin/Van Mantgem b.v., Amsterdam
1984, p. 15I.

82 Sluijter, MAB 1974, p. 384.
83 Knap 1984, p. 15.
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3.7.3.2 Berechting in tegenwoordigheid van de beklaagde

Artikel14, derde lid, aanhef en sub d, IVBP kent het recht toe aan een ieder om,
bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging,
in zijn tegenwoordigheid te worden berecht.84 Dit recht wordt door art. 6 EVRM
niet expliciet toegekend, maar wordt afgeleid nit het fair-hearingbeginsel in het
eerste lid en uit art. 6, derde lid, sub c.
In zaken betreffende civil rights is het recht in persoon het proces bij te wonen

echter geen absoluut recht, maar bepaalde "classes of cases" of bepaalde omstandig-
heden !runnen een persoonlijk horen noodzakelijk maken. De Commissie geeft a1s
voorbeeld zaken:

"where the personal character and manner of life of the party concerned is
directly relevant to the formation of the Court's opinion on the point which it
is called upon to decide'·.8S

Het voorgaande geldt in strafzaken des te sterker aangezien de verdachte de daad
kan verduidelijken en de persoonlijke indruk voor de straftoemeting beslissend kan
zijn.86 Een behoorlijke rechtspraak vereist, dat de toegan, tot het proces niet dan
om zeer dringende redenen aan partijen wordt ontzegd.8 Bovendien werkt hier
ook het tot het Iair-hearingbeginsel behorende "equality of arms" door, dat inhoudt
dat een partij

"shall have a reasonable opportunity of presenting his case to the Court under
conditions which do not place him under a substantial disadvantage vis-a-vis his
opponent".88

Soms is het overigens ook voldoende als partijen de mogelijkheid hebben

"of presenting their arguments to the Court in writing,,89

84 Zie daarover Nowak 1989, p. 272.
85 434/58, Yb II, p. 370-374 (omgangsrecht van een ouder met een kind na

echtscheiding); 7370/76, D & R 9, p. %. H. vs Belgie, Series A, vol. 127-B,
p.35.

86 1169/61, Yb VI, p. 570-572; 7138/75, D & R 9, p. 53 (zuiver juridische vraag
te beantwoorden door het Supreme Court en dus het verschijnen van de
verdachte niet nodig); 8289/78, D & R 18, p. 166-167.

87 Van Dijk 1983, p. 107-108.
88 434/58, Yb II, p. 370-372; 1092/61, Yb V, p. 212. Het Hof acht dit "included

in the notion of fair trial (proces equitable) mentioned in Article 6(1)":
Neumeister, Series A, vol. 8, § 22, p. 43.

89 1802/62, Yb VI, p. 482-484; 2136/64, Yb VII, p. 308. Feldbrugge, Series A,
vol. 99, p. 17; Monnell en Morris, Series A, vol. 115, p. 21-25.
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Hierv66r is bet recht van een ieder op berecbtin~ in zijn tegenwoordigheid
besproken. In enkele wettelijke tncbtregelingen wordt de beldaagde ecbter een
verschijnpiicht opgelegd. Zie bijvoorbeeld voor een uitdrnkkelijke bepaling bet
voorstel van Wet militair tuchtrecht'", In de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsor-
gauisatie92 en in twee reglementen op basis van de Landbouwkwaliteitswet93 is
geregeld dat, indien de betrokkene of een bestuurder van een rechtspersoon of
een vennootscbap na door het tuchtgerecht te zijn opgeroepen om in persoon te
verschijnen, zonder geldige redenen, zulks ter beoordeling van bel tuchtgerechr,
wegblijft, aan bern tnchtrechtelijke maatregelen kunnen worden opgelegd. Ook in
het gedetineerdentuchtrechtrt, het advocatentuchtrecht= en het medisch tucht-
recht wordt van deze plicht te verschijnen uilgegaan%.

De Doelder wijst er op, dat in strafzaken en in civiele zaken de betrokkenen in
beginsel uiet verplicht zijn voor het gerecht te verschijnen en hij concludeert dat
een verschijuingsplicht een minpunt oplevert bij de beoordeling of de betreffende
luchtprocedure weI 'eerlijk' is. Hij meent dat de betrokkene in principe uiet ver-
plicht is voor hetJerecht te verschijnen, maar dat het tuchtcollege weI daartoe het
bevel kan geven. Ook Van Agt is tegen een verschijnplicht98.

Naar mijn mening rust op het tuchtrechtelijk rechtssubject niet de plicht te

90 Zie voor beantwoording van de vraag of art. 6 EVRM en art. 14 IVBP van
toepassing zijn op wettelijk geregeld tuchtrecht de paragrafen 3.1.7 en 3.1.9.

91 Art. 64, eerste lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht.
92 Art. 8, derde lid, en art. 7, derde lid, laatste volzin, Wet tuchtrechtspraak

bedrijfsorganisatie.
93 Art. 23 voorlopig tnchtreglement van de Stichting Scharreleieren-controle en

art. 19 Tuchtreglement van de Vereniging Kwaliteits-Controle-Bureau voor
Groenten en Fruit.
Dit lijkt mij onjuist omdat art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet art.
8, derde lid, Wet tnchtrechtspraak bedrijfsorganisatie niet van toepassing
verldaart. Bovendien gaat art. 15 Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet
er van uit dat de aangeslotene, die ter zitting niet is verschenen of ingeval
zijn persoonlijke verschijning niet is bevolen, zich niet heeft laten vertegen-
woordigen, verstek wordt verleend.

94 CRvA 4-9-1979, no. A 33/79, PI 1980,62.
95 Schenk 1975,p. 21 en p. 51-52; Verpaalen 1971,deel 2, p. 112; De Doelder

1981, p. 130-131;Bitter 1984, p. 116. Hoewel regel 47, eerste lid, van de
Gedragsregels voor advocaten 1980 nog spreekt over Raad van Toezicht, gaan
ook Mols en Malherbe 1990, p. U ervan uit.

96 Art. U Medische Tuchtwet j' art. 192 WvSr en art. 444 WvSr regelen zelfs
dat, indien het College of het gerechtshof heeft bepaald dat hel tuchtrech-
lelijk rechtssubject moet verschijnen, het subject dat toch niet komt opdagen,
gestraft wordt met gevangenisstraf of een geldboete.
Zie ook art. 54 Reglement medisch tuchtrecbt en oplossing van geschi1len.
Aan art. 22 Wet op de paramedische beroepen is geen sanctie gekoppeld.
De Doelder 1981, p. 130-132; Knap 1984, p. 14-15.

97 De Doelder 1981, p. 130-132en p. 202.
98 Van Agt 1971, deel1, tweede stuk, p. 39 en p. 45.
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verschijnen voor het tuchtgerecht. Zo'n verschijnplicht heeft bovendien weini~ zin,
omdat het subject niet verplicht is mee te werken aan zijn eigen veroordeling"'.
Uit de onschuldpresumptie voIgt tevens, dat men geen conclusies mag trekken met
betrekking tot het plegen van het tenlastegelegde vergrijp louter uit het niet-
verschijnen ter zitting. Indien het voorliggende bewijsmateriaal daartoe voldoende
houvast biedt, kan natuurJiik op grond daarvan wel worden overgegaan tot een
veroordeling bij verstek.!

Een correcte regeling is opgenomen in art. 82, eerste lid, voorstel van Wet big:
degene over wie geldaagd is, wordt in de gelegenheid gesteld de behandeling van de
zaak op de terechtzitting bij te wonen. De memorie van toelichting stelt uitdrukke-
lijk:

"Een bepaling op grond waarvan de aangeklaagde zou kunnen worden verplicht
ter terechtzitting te verschijnen, lijkt rincipieel verwerpelijk en is daarom in
het wetsontwerp niet opgenomen.tl''

~ Enkele reglementen op basis van de Landbouwkwaliteitswet voldoen wel102. De
II HR bepaalde reeds in 1942, dat een notaris niet verplicht is te verschijnen voor de
\ tuchtrechterl03. Ook art. 40 Loodsenwer'P' gaat niet nit van een algemene ver-

plichting te verschijnen. WeI kan volgens het tweede lid van voornoemd artikel het
tuchtcollege loodsen bevelen, dat de persoon over wie geklaagd is, in persoon zaI
verschijnen, maar noch in de wet noch in de kamerstukken is nitgewerkt hoe dit in
de praktijk zaI geschieden. Omdat er niet expliciet een sanctie op niet verschijnen
staat, dient te worden aangenomen, dat sanctionering niet mogelijk is.

Bij de beoordeling of aan art. 6, eerste en derde lid, EVRM is voldaan, wordt door
de Commissie bepalend geacht

"the treatment of the defence as a whole rather than the position of the accused
taken in isolation".IOS

99 Zie paragraaf 3.7.3.1. Zie ook Knap 1984, p. 14-15. Overigens kan het in
bepaalde gevallen voor de bewijsvergaring nodig zijn dat de beklaagde ter
zitting wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld een getuige.

100 Zie tevens paragraaf 3.12.2.
101 Kamerstukken II 1985-1986, 19522, or. 3, p. 130.
102 Het tuchtgerecht kan overigens weI beslissen dat de aangeslotene in persoon

moet verschijnen, maar dit wordt niet (tuchtrechtelijk) gesanctioneerd:
art. 13, tweede lid, en art. 14 Reglement op de tuchtrechtspraak van de
Stichting Nederlandse Baconcontrole; art. 12, tweede lid, en art. 13 tucht-
reglement van de Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole; art. 13, tweede
lid, en art. 14 Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting Neder-
landse Vleeswarenkontrole; art. 13, tweede lid, en art. 14 Reglement op de
Tuchtrechtspraak van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst.

103 HR 29-10-1942, NJ 1942, 812. De Doelder 1981, p. 131.
104 Kamerstukken II en I 1987-1988, 20290.
105 524/59, Yb III, p. 352; 2645/65, Yb XI, p. 348-350; 7138/75, D & R 9, p. 53.
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Art. 6, derde lid, sub c EVRM geeft aan "everyone charged with a criminal offence" ~
het recht

"to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing".106

Daarom wordt het in bepaalde gevallen mogelijk geacht behalve door een persoon-
Iijkverschijnen van de verdachte ook aan dit aspect van een behoorlijke verdedi-
ging te voldoen door het zich laten vertegenwoordigen, Daarbij worden de
"competent authorities" bevoegd geacht te beslissen of de verdachte

"shall defend himself in person or shall be represented by a lawyer of his own
choice or appointed ex officio ".107

In enkele tuchtregelingen is terechtlO8 vertegenwoordiging mogelijk gemaakt voor
de gevallen, waarin niet door het tuchtcollege is bevolen, dat de beklaagde in per-
soon dient te verschijnen. Daarbij is er niet alleen sprake van vertegenwoordiging
door een advocaat. In het voorstel van Wet op de uitoefening van de diergenees-
kunde, in de Wet op de Rcgfsteraccountants en in de Wet op de Accountants-
administratiecousulenten! wordt in het algemeen gesproken over vertegen-
woordiging door "een daartoe gemachtigde". In de Loodsenwet-l? is vertegenwoor-
diging mogelijk "door een advocaat of een daartoe schriftelijk gemachtigd per-
soon". De tuchtcolleges kunnen op grond van voormelde regelingen weigeren be-
paalde personen die geen advocaat zijn, als gemachtigde toe te laten. De zaak
Iwordt dan tot een volgende zitting aangehouden.
I In de Schepenwet en Luchtvaartrampenwetl-! is vertegenwoordiging mogelijk
"door een bijzonder voor dit doel gemachtigde". Er is niet voorzien in weigering
deze gemachtigde toe te laten.

Art. 62, eerste lid, Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988 bepaalt dat de
betrokkene, tenzij het tuchtcollege het wenselijk oordeelt, dat hij in persoon zal
verschijnen, zich kan doen vertegenwoordigen door een raadsman, indien deze
voor het tuchtcollege verklaart daartoe bepaaldelijk gevolmachtigd te zijn, ofwel
door een daartoe bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde.

In het Octrooigemachtigdcn-reglement'P wordt aileen gewezen op de mogelijk-
heid dat de octrooigemachtigde zich doet vertegenwoordigen en wordt er zelfs
geen machtiging geeist. Dit laatste Iijkt mij ongewenst.

106 Hetzelfde recht wordt ook toegekend door art. 14, derde lid, sub d, IVBP.
[107 2645/65, Yb XI, p. 348-350. Zie ook 7138/75, D & R 9, p. 52.
~08 Anders Taat 1948, p. 74-75.
~09 Art. 32, tweede lid, eerste volzin, en derde lid voorstel van Wet op de

uitoefening van de diergeneeskunde; art. 42, tweede en derde lid, Wet op de

I
Registeraccountants; art. 43, derde en vierde lid, Wet op de Accountants-
administratieconsulenten,

~10 Art. 40, tweede en derde lid, Loodsenwet.
'1
11 Art. 50 j' art. 34, zevende lid, Schepenwet; art. 39 j' art. 22, zevende lid,

Luchtvaartrampenwet.
12 Art. 18, derde lid, vierde volzin, Octrooigemachtigden-reglement.
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"1. De betrokkene kan, tenzij het tuchtgerecht beveelt, dat hij in persoon zal
verschijnen, zich op de terechtzitting doen vertegenwoordigen door een advocaat,
indien deze aldaar verklaart daartoe bepaaldelijk gevolmachtigd te zijn, of wei
door een daartoe bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde.
2. Het tuebtgerecht kan weigeren bepaalde personen, die Diet zijn advocaat, als
gemachtigde toe te laten. Bij zodanige weigering houdt het tuehtgerecht de zaak
tot de volgende zitting aan.
3. Het tuchtgerecht stelt bij aangetekende brief de betrokkene met de aanhou-
ding en de reden daarvan in kennis en roept hem tevens op om op de voor de
zaak bepaalde nadere zitting in persoon of bij een andere gemaehtigde regen-
woordig te zijn.,,114

Hier wordt dus uitdrukkelijk bepaald, dat de betrokkene zijn vertegenwoordiger di~
geen advoeaat is, sebriftelijk moet rnaehtigen. Wat eehter vooral voor een goede I
verdediging van belang is, is dat hij in kennis wordt gesteld van de aanhoueling van
de zaak en in de gelegenheid wordt gesteld een ander te machtigen. In de Land- '
bouwkwaliteitswet en de Meststoffenwet wordt deze regeling van overeeukomstige
toepassing verklaard.ns

Een betere regeling is opgenomen in het voorstel van Wet bigl13: degene over
wie is geklaagd kan zieh doen vertegenwoordigen door een gemaehtigde, die des-
gevraagd zijn bevoegdheid moet aantonen door het overleggen van een schriftelijke
volmacht. Advocaten en procureurs, als gemachtigden optredende, zijn tot deze
overlegging Diet gehouden. De voorzitter van het regionale tuchtcollege kan weige-
ren personen, die geen advocaat of procureur zijn, als gemachtigden toe te laten.

De beste regeling is te vinden in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie:

3.7.3.3 (Ver)horen/behoorlijke oproeping

Het recht in zijn tegenwoordigheid te worden berecht, dat in de vorige paragraaf is
besproken, en het recht te worden gehoord, althans behoorlijk te worden opgeroe-
pen, liggen in elkaars verlengde. Het eerstgenoemde recht krijgt immers pas werke-
lijk gestalte a1s de beklaagde in de gelegenheid wordt geste1d zijn visie op de hem
verweten gebeurtenissen te geven, Het recht te worden gehoord is onder andere af
te leiden uit het in art. 6, eerste lid, EVRM opgenomen fair-bearingbeginsel.U''

113 Art. 80, zevende lid, voorstel van Wet big.
114 Art. 9, eerste tot en met derde lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie.
115 Art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet; zie ook art. 15 Tuchtrechtbesluit

Landbouwkwaliteitswet, waarin het verlenen van verstek is geregeld. Art. 12,
tweede lid, Meststoffenwet.

116 E.M. Wesseling-van Gent, Minimumvereisten voor een civiele procedure,
WPNR 5742, p. 394-395; De Waard 1987, p. 301-311.
Zie voor de hoorplieht bij de voorbereiding van een besluit A.J,c. de Moor-
van Vugt, Algernene beginselen van behoorlijk bestuur en buitenlandse
equivalenten, W.EJ. Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 22-23.
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I Dat recht te worden gehoord wordt dan ook terecht a~emeen erkend in wettelijke
. tuchtre§elingen117 en door de auteurs dienaangaande IS. In een aantal tuchtrege-

I
I lingen! 9 wordt in dit kader ook wei de term verhoren gebruikt. "Verhoren" duidt
echter meer op ondervragen van de beklaagde. Hct initiatief tot de communicatie

lligt bij het rechterlijk college. "Horen" is daarentegen een neutraler woord, dat
duidelijk maakt dat het college dient aan te horen wat de beklaagde terzake te
vertellen heeft. Het gebruik van het woord horen verdient daarom de voorkeur.

In het ambtenarentuchtrechtl20 wordt horen omschreven als in de gelegenheid
stellen zich te verantwoorden. Deze verantwoording is naar keuze van het gezag,
ten overstaan waarvan de verantwoording zal plaats vinden, mondeling of schrifte-

117 Art. 46 Wet op de Krijgslucht j" art. 29, tweede lid, Reglement betreffende
de krijgstucht; art. 68, eerste lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht;
art. 53 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen; art. 82,
eerste lid, voorstel van Wet big; art. 3, vierde lid, sub b, Wet Autovervoer
Goederen j" art. 61, eerste lid, Uag 1988; art. 9d, aanhef en sub b, 2e, WeI
economische mededinging; art. 65a, tweede lid, Wetboek van Koophandel;
art. 13a, derde lid, en art. 14, eerste lid, en art. 14d, eerste lid, Wet r.o.;
art. 45, eerste lid, Beginselenwet gevangeniswezen j' art. 100, tweede lid,
Gevangenismaatregel.

18 De Bie 1904, p. 56·57; Ongering 1946,p. 152; Taat 1948, p. 66-67; Schenk
1975, p. 20; De Doelder 1981, p. 132 en p. 203; Haardt 1984,p. 4·5; Bitter
1984, p. 119 en p. 331; Bakker en De Doelder 1984, p. 278; Van den Bosch
1984, p. 254; Balkema 1986, p. 297.

i19Art. 21, derde lid, eerste volzin, Wet op de paramedische beroepen; art. 32,
eerste lid, voorstel van WeI op de uitoefening van de diergeneeskunde; art.
40, eerste lid, Loodsenwet; art. 42, eerste lid, Wet op de Registeraccoun-
tants; art. 43, eerste lid, Wet op de Accountants-administratieconsulenlen;
art. 50c, derde lid, derde volzin, WeI op het Notarisambt; art. 49, eerste
lid, Advocatenwet; art. 18, derde lid, eerste volzin, Octrooigcmachtigden-
reglement.

UO Art. 32, eerste lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst j" art. 47 en
art. 48 Besluit gewetensbezwaren militaire dienst; art. 82 ARAR; art. 117
Ambtenarenreglernent Staten-Generaal; art. 38, vierde lid, Rechtspositiere-
glement Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslan-
den; art. 91 Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (RDBZ) j' art. 82 ARAR;
art. 108Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958; art. 8, tweede
lid, Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van gemeentepolitie;
art. 107 Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975; art. 10, derde lid,
Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie;
art. 14 Ambtenarenreglement Nederlandse Politie Academie 1979; art. 19
Reglemenl Collecteurs 1983; art. 19 Reglement Debitanten 1983; art. 55
Arbeidsovereenkomstenbesluit; art. II-C4, eerste tot en met derde lid, RPBO
(verweren).



121 Op grond van art. 32 Wet gewetensbezwaren militaire dienst is de verantwoor-
ding schriftelijk met de mogelijkheid van een mondelinge toelichting.
Art. 38, vierde lid, Recbtspositiereglement Korps van deskundigen voor de
technische hulp aan ontwikke1ingslanden bepaalt dat in geval van verblijf in
het buitenland de verantwoording scbriftelijk kan geschieden met de moge-
lijkheid van een mondelinge toelicbting door een raadsman.
Art. 8, tweede lid, Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van
gemeentepolitie en art. 10, derde lid, Rechtspositieregeling onbezoldigde
ambtenaren van het Korps Rijkspolitie geven de ambtenaar zelf de keuze
tussen mondelinge of schriftelijke verantwoording, met dien verstande dat
hij bij een berisping in de gelegenbeid wordt gesteld zich mondeling te ver-
antwoorden. Art. II-C4, tweede lid, RPBO spreekt over "in overeenstemming
met de belanghcbbcnde".

122 In enkele van de genoemde artikelen wordt als beginpunt van deze termijn
genoemd het mededelen van het voornemen tot strafoplegging.
Vier maal vierentwintig uur is de termijn op grond van art. 8, tweede lid,
eerste volzin, Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van gemeente-
politie; art. 10, derde lid, eerste volzin, Rechtspositieregeling onbezoldigde
ambtenaren van het Korps Rijkspolitie; art. 55 Arbeidsovereenkomstenbeslui .
Art. 38, vierde lid, Recbtspositiereglement Korps van deskundigen voor de
technische hulp aan ontwikkelingslanden gaat uit van een redelijke, door het
bevoegd gezag te stellen, termijn. Art. 91, aanhef en sub C, RDBZ gaat uit I
van zestien maal vierentwintig uur en art. II-C4, tweede lid, RPBO van
uiterlijk eenentwintig dagen.

123 In art. 55 Arbeidsovereenkomstenbesluit wordt gesproken over verantwoor-
ding door "de gestrafte". Dit is een verkeerde aanduiding, omdat bedoeld is
de nog Diet gestrafte.

124 Koos op grond van art. 8, tweede lid, Recbtspositieregeling onbezoldigde
ambtenaren van gemeentepolitie en art. 10, derde lid, Recbtspositieregeling
onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie de ambtenaar voor een
schriftelijke verantwoording, is er niet meer voorzien in een mondelinge
toelichting. Het Arbeidsovereenkomstenbesluit en art. U-C4 RPBO voorzien
Diet in een mondelinge toelicbting op een schriftelijke verantwoording.

125 Art. 21, derde lid, eerste vo1zin, Wet op de paramediscbe beroepen; art. 32,
eerste lid, voorstel van Wei op de uitoefening van de diergeneeskunde; art.
3, vierde lid, sub b, Wet Autovervoer Goederen j" art. 61, eerste lid, Vag
1988; art. 40, eerste lid, Loodsenwet; art. 9d, aanhef en sub b, 2e, Wet
economische mededinging; art. 50c, derde lid, derde volzin, Wet op het
Notarisambt; art. 49, eerste lid, Advocatenwet; art. 18, derde lid, eerste
vo1zin, Octrooigemachtigden-reglement.

lijk121 binnen zes maal vierentwintig uur122. Ingeval van een schriftelijke verant-
woording wordt het tuchtrechtelijk rechlssubjectl23 op zijn verzoekl24 gelegen-
heid gegeven tot nadere mondelinge toelicbting.

Enkele wettelijke tuchtregelingenl25 achten het ook reeds voldoende indien het
tuchtrechtelijk rechtssubject behoorlijk is opgeroepen, zonder nu precies te om-
schrijven wat in casu onder behoorlijk zal dienen te worden verstaan. In de
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regelingen waar het woord behoorlijk uit de omschrijvinfi wordt wegge1atenl26,
wordt oproeping bij aangetekende brief voorgeschreven 7.

In het gedetineerdentuchtrecht staat er op grond van de rechtspraak van de
I beroepscommissie als sanctie op de niet-naleving van de hoorplicht de nietigheid

van de strafopleggingl28.

3.7.3.4 Bijstand raadsman

Art. 6, derde lid, aanhef en sub c, EVRM en artikel14, derde lid, aanhef en sub d,
IVBP kennen het recht toe aan een ieder, om bij het bepalen van de gegrondheid
van een tegen hem ingestelde strafvervolging, zichzelf te verdedigen of de bijstand
te hebben van een raadsman naar eigen keuze, of, indien hij niet over voldoende
middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd
advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak dit
eist. In art. 14 wordt er bovendien aan toegevoegd dat, ingeval hij geen rechts-
bijstand heeft, hij van het recht daarop in kennis dient te worden gesteld.129

Het is niet geheel duidelijk op grond van de jurisprudentie betreffende art. 6
EVRM vanaf weLk moment in de procedure dit recht o~ "legal assistance'P" (dus
advies, vertegenwoordiging of beide) 131 inroepbaar is.1 2 Het nationale recht

epaalt nf de vervolgde zichzelf in het proces mag verdedigenP3 Is hem dit recht
oegekend, dan mag hij ook de bijstand van een zelf gekozen en door hem zelf be-
aalde raadsman inroepen.P' De staat is echter vrij te regelen wie als verdediger
en processe kan optreden.ns In geval van representatie door een verdediger heeft

Art. 42, eerste lid, Wet op de Registeraccountants; art. 43, eerste lid, Wet
I op de Accountants-administratieconsulenten; art. 65a, tweede lid, Wetboek
iz van Koophandel.

7 Art. 50c, derde lid, derde volzin, Wet op het N otarisambt, spreekt over een
behoorlijke oproeping. De vierde volzin voegt daar aan toe, dat de oproepin-
gen geschieden bij aangetekende brief ten minste zeven dagen voor het ver-
hoor.
CRvA 7-12-1977, no. A 21/77, PI 19BO, 61; CRvA 10-1-1980, no. A 90/79
en A 93/79, PI 19BO, 63; CRvA 31-1-19BO, A %/79, PI 19BO, 64; CRvA
29-11-1982, no. A 91/82, PI 1983, 27; Balkema 1986, p. 297-298.
Zie Nowak 1989, p. 272-274.
Het woord "avocat" in de Franse tekst dient ook te worden opgevat in de zin
van "legal assistance", dat in de Engelse tekst wordt gebruikt: 509/59, Yb
III, p. lBO-182.

1 Fawcett 1987, p. 190.
2 Fawcett 1987, p. 184. Campbell en Fell, Series A, vol. BO, p. 48.
3 2645/65, Yb XI, p. 350; 5923/72, D & R 3, p. 44; 8295/78, D & R 15, p. 244.

Zie ook Engel en anderen, Series A, vol. 22, p. 38, § 91.
Er wordt namelijk uitgegaan van de Franse tekst, waarin het tweede en derde
recht worden gekoppeld door het woord "et": "avoir I'assistance d'un
defenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens ....". Zie Pakelli, Series A,
vol. 64, p. 15.

135 722/60, Yb V, p. 106; 7572/76, 7586/76, 7587/76, D & R 14, p. 113-114.
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de vervolgde zelf geen recht in persoon de hearing bij te wonen, maar dat recht
kan alsnog voortvloeien uit het eerste lid.l36 Indien rechtsbijstand verplicht is, kan
hij de bijstand van een zelf gekozen en tevens door hem zelf betaalde raadsman
inroepen.n7

Indien de vervolgde zelf onvoldoende middelen heeft om een raadsman te beta-
len, wordt deze hem gratis toegevoegd indien dit geeist wordt door de "interests of
justice", dat wi! zeggen in geval van ~compliceerde feitelijke of rechtsvragen of
op grond van het algemeen belang.! Ook hier mag de staat de voorwaarden,
waaronder gratis rechtsbijstand zaI worden gegeven, regelen. In ieder geval rust
op de staat de plicht er voor te zorgen dat de toegevoegde raadslieden aan de ver-
eisten voldoen, maar de staat is niet in het algemeen verantwoordelijk voor de be-
handeling van de zaak door de toegevoegde raadsman 139. De vervolgde mag de
toe te voegen raadsman Diet zelf uitkiezen, hij wordt niet vooraf geraadpleegd,
noch hoeft hij de raadsman aI te kennen. WeI moet hij zijn raadsman vertrou- 1
wen.140 Indien blijkt dat de raadsman onvoldoende gekwalificeerd is gezien de aar
en/of complexiteit van de zaak of als er sprake is van incompatibilite d'humeur141

kan er op verzoek van de verdachte op grond van het derde lid, sub b, en het
eerste lid, de verplichting ontstaan een andere advocaat toe te voegen.

Door het vereiste van een "fair hearing" en "equality of arms" in het eerste lid
van art. 6 EVRM bestaat echter soms ook in zaken betreffende civil rights and
obligations een recht op gratis rechtsbijstand.142

Overigens bevat art. 18 Gw143 een recht op bijstand in rechte en in administratief
beroep. Juridische bijstand buiten rechte wordt niet uitgesloten, maar ter regeling
overgelaten aan de gewone wetgever. Art. 6, derde lid, sub c, EVRM en art. 14,
derde lid, aanhef en sub d, IVBP bevatten echter meer waarborgen dan art. 18
Gw, waarbij met name te denken valt aan de toekenning in bepaalde gevallen van l
kosteloze rechtsbijstand. .

Ook in de wettelijk geregelde tuchtproceduresvf dient het tuchtrechtelijk rechts

136 Zie verder paragraaf 3.7.3.2.
137 127/55, Yb I, p. 231.
138 Fawcett 1987, p. 192. Zie voor de toe passing van deze beide voorwaarden

door het EHRM Artico, Series A, vol. 37, p. 16-19, Pakelli, Series A, vol. 64, I
p. 15-18, Goddi, Series A, vol. 76, p. 10-13, en Monnell en Morris, Series A,
vol. 115, p. 25. .

139 Fawcett 1987, p. 193-194. Artico, Series A, vol. 37, p. 18.
140 127/55, YB I, p. 231; 646/59, Yb ill, p. 276-278; 4338/69, Coli. 36, p. 79;

6946/75, D & R 6, p. 116-117. Fawcett 1987, p. 194.
141 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 310.
142 2804/66, Yb XI, p. 398-402. Airey, Series A, vol. 32, p. 11-16. Van Dijk en

Van Hoof 1982, p. 288-289.
143 Zie paragraaf 3.1.3.
144 Zie voor beantwoording van de vraag of art. 18 Gw, art. 6 EVRM en art. 14

IVBP van toepassing zijn op wettelijk tuchtrecht resp. de paragrafen 3.1.3,
3.1.7 en 3.1.9.
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subject in de gelegenheid te worden gesteld zich te doen bijstaan door een raads-
man,145

"Niet aileen kunnen vele mensen dikwijls moeilijk hun eigen zaak bepleiten maar
bovendien zijn zij veelal onbekend met de meest elementaire beginselen van een
procedure, zodat zij zonder bijstand meermalen niet of niet voldoende gebruik
maken van de rechten, welke hun in de tuchtprocedure worden toegekend."l46

In vele wettelijke tuchtregelingen is dan ook voorzien in bijstand door een
raadsman147, die gewoonlijk niet per se advocaat hoeft te zijn. Een nitzondering
daarop is te vinden in art. 43 juncto art. 34, tweede lid, Reglement medisch
tuchtrecht en oplossing van geschillen en art. 21, derde lid, tweede volzin, Wet op

145 De Doelder 1981, p. 132-133en p. 142;Bakker en De Doelder 1984, p. 278;
Haardt 1984, p. 5; Knap 1984,p. 15-16; Bitter 1984,p. 119 en p. 332; Van
den Bosch 1984, p. 254-255 en p. 260-261.146 Taat 1948, p. 73.

147 Art. 56-60 voorstel van Wet militair tuchtrecht (vertrouwensman); art. 43
Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen; art. 21, derde
lid, tweede volzin, Wet op de paramedische beroepen; art. 80, zevende lid,
voorstel van Wet big; art. 32, tweede lid, tweede volzin, voorstel van Wet
op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 82, eerste lid, tweede
volzin, ARAR (een rechtskundige of een andere raadsman); art. 117, eerste
lid, Ambtenaremeglement Staten-Generaal (idem); art. 38, vierde lid,
Rechtspositiereglement Korps van deskundigen voor de technische hulp aan
ontwikkelingslanden; art. 91 RDBZ j' art. 82 ARAR; art. 108, eerste lid,
tweede volzin, Ambtenaremeglement voor de gemeentepolitie 1958; art. 8,
tweede lid, Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van gemeente-
politie (hulp van anderen); art. 107, eerste lid, tweede volzin, Ambtenaren-
reglement voor de rijkspolitie 1975; art. 10, derde lid, tweede volzin,
Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie
(hulp van anderen); art. 14, eerste lid, Ambtenarenrcglement Nederlandse
Politie Academie 1979; art. 19, eerste lid, Reglement Collecteurs 1983; art.
19, eerste lid, Reglement Debitanten 1983; art. 55, tweede volzin, Arbeids-
overeenkomstenbesluit (huJp van anderen); art. ll-C4, eerste lid, derde
volzin, RPBO; art. 50 i" art. 34, zevende lid, Schepenwet; art. 39 i" art.
22, zevende lid, Luchtvaartrampenwet; art. 9, vierde lid, Wet tuchtrecht-
spraak bedrijfsorganisatie, van toepassing verklaard in art. 13, tweede lid,
Landbouwkwaliteitswet en in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet; art. 62,
tweede lid, Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988; art. 40, tweede
lid, tweede volzin, Loodsenwet; art. 42, tweede lid, tweede volzin, Wet op
de Registeraccountants; art. 43, derde lid, tweede volzin, Wet op de
Accountants-administratieconsuJenten; art. 9d, aanhef en sub b, 3e, Wet
economische mededinging; art. 50c, derde lid, vijfde volzin, Wet op het
Notarisambt; art. 49, tweede lid, eerste volzin, Advocatenwet; art. 18,
derde lid, vierde volzin, Octrooigemachtigden-reglement.
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'1. De vertrouwensman kan door de beschuldigde worden gekozen uit het militair
en burgerpersoneel, in dienstbetrekking bij het departement van defensie en
gelegerd of tewerkgesteld op hetzelfde schip, in dezelfde inrichting of kazeme,
dan wei op dezelfde basis of bij betzelfde onderdeel als de beschuldigde.
2. In bijzondere gevallen kan de commandant ook andere personen als vertrou-
wensman toelaten."

de paramedische beroepen. Een andere afwijkende rege\ing is opgenomen in art.
57 voorstel van Wet militair tucbtrecht:

Een advocaat kan dus wei worden gekozen als vertrouwensman, maar alleen op
grond van de uitzonderingclausule van art. 57, tweede lid. Medebeschuldigden in
dezelfde zaak worden niet als vertrouwensman toegelaten (art. 58 voorstel van
Wet militair tuchtrecht).

Enkele wettelijke tuchtrege\ingen!48 maken bet mogelijk, dat bet tucbtcollege!49
weigert personen, die geen advocaat150 zijn, als raadsman toe te laten. Na een
weigering wordt de zaak aangehouden tot een volgende zitting, opdat de beklaagde
zicb kan verzekeren van de bijstand van een andere raadsman.P! Art. 49, derde lid
Advocatenwet voegt er daarom terecht aan toe, dat de betrokkene door de griffier
van de aanhouding van de zaak (totdat de betrokkene in de gelegenheid is geweest
de geweigerde raadsman te vervangen) en de reden daartoe in kennis wordt
gesteld.

Art. 59 voorstel van Wet militair tucbtrecht geeft de commandant de bevoegd-
beid de vertrouwensman voor de verdere duur van het tuchtproces uit te sluiten
wegens verstoring van de ordelijke bebandeling van de zaak. In dat geval wordt de
beschuldigde op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld binnen vierentwintig uur
een nieuwe vertrouwensman te kiezen. Het is echter onduidelijk wat rooet worden
verstaan onder "verstoring van de ordelijke bebande\ing van de zaak", De memori

148 Art. 80, zevende lid, vierde volzin, voorstel van Wet big; art. 32, derde
lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 9,
vijfde lid, Wet tuchtrecbtspraak bedrijfsorganisatie, van toepassing ver-
k1aard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet en in art. 12, tweede
lid, Meststoffenwet; art. 40, derde lid, Loodsenwet; art. 42, derde lid, Wet
op de Registeraccountants; art. 43, vierde lid, Wet op de Accountants-
administratieconsulenten; art. 49, derde lid, Advocatenwet.

149 Art. 80, zevende lid, vierde volzin, voorstel van Wet big verklaart de voor-
zitter van het regionale tuchtcoUege daartoe bevoegd.

150 "Advocaat of procureur" is de terminologie in art. 80, zevende lid, vierde
volzin, voorstel van Wet big en "bepaalde personen, die van het verlenen van
rechtshulp bun beroep maken en nict zijn advocaat of procureur" in art. 49,
derde lid, Advocatenwet.

151 Het voorstel van Wet big voorziet niet in aanhouding van de zaak.
Art. 9, vijfde lid, Wet tucbtrecbtspraak bedrijfsorganisatie bepaalt, dat de
zaak op verzoek van de betrokkene wordt aangehouden. Dat artikel wordt
van toepassing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet en in
art. 12, tweede lid, Meststoffenwet.
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van toelichtingl52 parafraseert dit a1dus dat "de vertrouwensman die zicb mis-
draagt", maar er worden geen voorbeelden gegeven. De memorie van antwoordl53
voegt daaraan toe:

"Oat misdragen kan zich vanzelfsprekend in aIIerlei vormen manifesteren. Een
opsomming lijkt ons overbodig."

De ordelijke behandeling verstoren is echter ruimer dan bet zich misdragen van de
vertrouwensman/raadsman. Immers, de ordelijke bebandeling wordt ook verstoord
aIs de vertrouwensman bijvoorbeeld vijftien getuigen en vijf deskundigen wi!laten
horen en vervolgens een lang pleidooi wi! voorlezen. Hij misdraagt zich niet: bij
doet wat hem is gevraagd, namelijk een verdediging voeren. In dat geval mogen er
wei redelijke beperkingen aan de verdediging worden gesteld, maar mag de ver-I trouwensman/raadsman in beginsel niet worden uitgesloten. Oat wordt pas

.anders als er sprake is van welbewust misbruik maken van procesbevoegdheden
I bijvoorbeeld door bij berbaling onbehoorlijke vragen te stellen aan getuigen en
deskundigen.
In geval van uitsluiting van zijn vertrouwensman is bet in bet belang van bet

proces wenselijk, dat de bescbuldigde wordt gewezen op zijn recht een nieuwe
vertrouwensman te kiezen (art. 59, tweede lid, voorstel van Wet militair tucbt-
recht). Vergelijk ook art. 14, derde lid, sub d, IVBP dat bet recbt toekent in
ennis te worden gesteld van het recht o~ rechtsbijstand. AIleen in bet tuchtrecht op

grond van de Landbouwkwaliteitswet! is uitdrukkelijk vereist, dat de oproeping
an de aangeslotene inhoudt de mededeling, dat de aangeslotene bevoegd is zicb
er zitting door een raadsman te doen bijstaan. In bet voorgestelde militaire tucht-

;
1 echt zou de mededeling bij bet uitreiken van de besehuldiging, dat de beschul-

.gde zich vanaf dat moment kan doen bijstaan door een vertrouwensman (art.
, tweede lid), ook kunnen worden vermeld op bet standaardformulier'Y voor

e beschuldiging .

.7.3.5 Kennisname processtukken

I. 6, derde lid, sub b, EVRM en art. 14, derde lid, sub b, IVBP kennen het recbt
oe aan een ieder, bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestel-
e strafvervolging, "to have adequate time and facilities for the preparation of bis

~efence".
Onder het woord faciliteiten dient te worden begrepen de gelegenheid tot

kennisname van de voor de voorbereiding van zijn verdediging noodzakelijke
processtukken. Dit recht is in elk geval geldend te maken vanaf het moment van
de tenlastelegging.P" De rechten gegarandeerd door artikel 6, derde lid, EVRM

152 Kamerstukken II 1980-1981, 16813, nr. 5, p. 35.
153 Kamerstukken II 1985-1986, 16813, Dr. 8, p. 54.
1,54 Art. 14, derde lid, sub c, Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet.
155 Kamerstukken II1980-1981, 16813, Dr. 5, p. 33.
156 46'12/70, Coli. 40, p. 18.
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'are both those of the accused and of the defence in general; whereas, in other
words, a defending counsel, whether the legal representative of the accused or
simply a person acting on his behalf, is entitled, mutatis mutandis, to the
rights mentioned in the said paragraph (3) since these rights are intended to
ensure the proper defence of the accused; whereas as a consequence of the
foregoing, in order to determine whether the right to have adequate time and
facilities for the preparation of the defence has been respected, account must
be taken of the general situation of the defence and not only of the situation
of the accused" 137.

Het kan dus voldoende zijn als niet de beschuldigde zelf maar wei zijn advocaat
toegang tot de processtukken heefil58. De toegang tot documenten kan onder-
worpen zijn aan administratieve bezwaren of aan een geheimhoudingsplicht.159

De toegang tot op het proces betrekking hebbende informatie kan ook door een '
effectieve verdediging of door de 'equality of arms" voortvloeiend uit art. 6, eerste '
lid, EVRM, worden geeist.!';!) De Commissie achtte dus bijvoorbeeld geen strijd
met het fair-hearingbeginsel, opgenomen in art. 6, eerste lid, EVRM, aanwezig in
een strafzaak omdat

"the case file was made available to his counsel before the trial and that the
Regional Court also ruled that the applicant should be allowed to consult the
file in the presence of his counsel; whereas, accordingly, the documents on
which the prosecution relied were known to the defence which also had the
opportunity of producing such further documents as it found necessary"161162

In paragraaf 3.2.6 is behandeld op grond van welke wettelijke tuchtregelingen
direct een afschrift van de klacht aan de beklaagde dient te worden toegezonden
en in paragraaf 3.6 is de oproeping voor het onderzoek ter zitting besproken.

In deze paragraaf wordt daarom aileen onderzocht het recht van de aangeklaag-
de en zijn raadsman kennis te nemen van de overige proccssrukken.lv' Dit recht
wordt uitdrukkelijk toegekend in art. 62 voorstel van Wet militair tuchtrecht; art
32, eerste lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst; art. 37 Reglement medisc.,
tuchtrecht en oplossing van geschillen; art. 82, tweede lid, voorstel van Wet big;
art. 32, vierde lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde;

157 524/59, Yb Ill, p. 352. Zie ook 7138/75, D & R 9, p. 52.
158 7138/75, D & R 9, p. 52.
159 7412/76, D & R 11, p. 91-92 ("security reasons").
160 7317/75, Yb XX, p. 446; 8W9/78, D & R 16, p. 174-175; 8289/78, D & R 18,

p. 167-168. Feldbrugge, Series A, vol. 99, p. 18 ('civil right').
Zie ook Lamy, Series A, vol. 151, p. 16 en p. 18 waar het recht op inzage
van een dossier gebaseerd wordt op art. 5, vierde lid, EVRM.

161 3444/67, Yb XIII, p. 320-322.
162 Zie ook Nowak 1989, p. 270. In paragraaf 3.8 wordt uitgebreidcr ingegaan op

de bewijsvoering.
163 Zie voor beantwoording van de vraag of art. 6 EVRM en art. 14 IVBP van

toepassing zijn op wettelijk tuchtrecht de paragrafen 3.1.7 en 3.1.9.
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art. 108, vierde lid, AmbtenarenregIement voor de gemeentepolitie 1958; art. 8,
vierde lid, Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van gemeentepolitie;
art. 107, vierde lid, AmbtenarenregIement voor de rijkspolitie 1975; art. 10, vijfde
lid, Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie; art.
14, vierde lid, AmbtenarenregIement Nederlandse Politie Academie 1979; art. 50
juncto art. 34, zevende lid, Schepenwet; art. 39 juncto art. 22, zevende lid, Lucht-
vaartrampenwet; art. 65 Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988; art. 40,
vierde lid, Loodsenwet; art. 42, vierde lid, Wet op de Registeraccountantslv'; art.
43, vijfde lid, Wet op de Accountants-administratieconsulenten; art. 9d, aanhef en
sub c, Ie, Wet economische mededinging-P; art. 50c, derde lid, zesde volzin, Wet
op het Notarisambt en art. 49, tweede lid, tweede volzin, Advocatenwet.

Art. 55, eerste lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen
bepaalt bovendien, dat, indien tijdens de verhoren schriftelijke stukken aan het
tuchtcolJege worden overgelegd, de aangeklaagde de gelegenheid wordt gegeven
van die stukken kenuis te nemen en daaromtrent zijn gevoelen kenbaar te maken.

Evenals Taat meen ik dat een goede procesvoering zal eisen, dat, ook wanneer
het recht tot inzage van het dossier niet uitdrukkelijk wordt toegekend, aan de
aangeklaagde de inzage van de stukken niet zal worden onthouden.P"

In het RegIement medisch tuchtrecht en oplossing van gesclllUenl67 wordt
uitdrukkelijk bepaald, dat het ter inzage liggen ter kennis wordt &{brachl van de
aangeklaagde. Aan de tewerkgestelde worden zelfs in beginsel! afschriften van
de op de zaak betrekking hebbende stukken meegezonden. Op grond van art. 65
Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988 stelt de secretaris van het tuchtcol-
lege betrokkene in kennis van de terinzagelegging van aUe op de zaak betrekking
hebbende stukken en van naderhand aan het dossier toegevoegde stukken, waarvan
de terinzagelegging voor de betrokkene van belang kan zijn. Ook de griffier van de
raad van discipline deelt mede aan de aangeklaagde (en zijn raadsman) waar en
wanneer de gelegenheid tot kenuisname van de stukken bestaatl69. De ambtenaar
van gemeente- of rijkspolitie wordt indien hij zulks verlangt, in de gelegenheid
gesteld kenuis te nemen van de ambtelijke rapporten of andere bescheiden, welke

Volgens Sluijter 1984, p. 100-101 is dit lid een dode letter, "omdat de
betrokken register accountant afschrift ontvangt van de k1acht, terwijl de
klager en het bestuur van het NIvRA afschrift ontvangen van het verweer-
schrift." Een betere typering lijkt mij dat in de praktijk steeds aan het
artikeUid wordt voldaan.
Een voor de betrokkene belastende beslissing zal niet worden genomen op
stukken, van welker inhoud de betrokkene niet heeft kunnen kenuisnemen,
behoudens voor zover deze uitdrukkelijk heeft verklaard daartegen geen
bezwaar te hebben.

166 Taat 1948, p. 74. Zie ook De Doelder 1981, p. 132.
167 Art. 37, tweede lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen.
68 "tenzij het be1ang van geheimhouding van gegevens of het belang van derden

zich daartegen verzet": art. 32, eerste lid, Wet gewetensbezwaren militaire
dienst.

69 Art. 49, tweede lid, derde volzin, Advocatenwe!.
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op de hem ten laste gelegde feiten betrekking hebben!7o.
De plaats waar de stukken ter inzage zuIIen Iiggen is ook relevant. Door de grif-

fier van de raad Vandiscipline dient de plaats waar de processtukken ter inzage
Iiggen dan ook te worden medegedeeld aan de aangekJaagde!71. Een praktische
oplossing is gekozen door het Reglement medisch tnchtrecht en oplossing van
geschillen: de stnkken liggen ter inzage ten kantore van de secretaris of, indien
de zaak niet ter standplaats zaI worden behandeld, in het gerechtsgebouw ter
zittingplaats1n Art. 65, eerste lid, Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988
Iciestvoor terinzagelegging bij het secretariaat of een andere door de voorzitter
van het tuchtcollege te bepaIen plaats.

De beklaagde moet bovendien voldoende tijd krijgen om de processtukken te
bestuderen. Enkele regelingenl73 spreken slechts over "tijdig". In het medische
tnchtrecht is de termijn thans ten minste zes dagen. In het voorstel van Wet big
wordt voorgesteld een termijn van tenminste zes dagen, waarvan de laatste dag
tenminste acht dagen v66r de aanvang van bet onderzoek ter terecbtzitting ligt.174

175 Ook art. 65 Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988gaat uit van terinzage
legging gedurende tenminste zes dagen, maar indien naderband stnkken aan het
dossier worden toegevoegd, waarvan de terinzagelegging voor de betrokkene van
belang kan zijn, worden ook deze stnkken gedurende zes dagen ter inzage gelegd.
Art. 32, vierde lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde en
art. 40, vierde lid, Loodsenwet gaan uit van een termijn van ten minste veertien
dagen v66r de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting.

Art. 62 voorstel van Wet militair tucbtrecht maakt bet mogelijk inzage uit te
sluiten van de op de zaak betrekking bebbende stukken op grond van de uitzonde-
ringsclausule "tenzij het belang van geheimbouding van gegevens of het belang van
derden zich daartegen verzet". Deze uitzondering is thans te ruim geform uleerd aIs
een a1les-of-niets-sitnatie: geen inzage door de beschuIdigde en zijn vertrouwens-
man in de stukken (zelfs niet een proces-verbaaI opgemaakt op grond van art. 61
van zijn verhoor?) als het belang van geheimhouding van gegevens (welke gege-

170 Art. 108,vierde lid, Arnbtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958; art.
8, vierde lid, Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van gemeente-
politie; art. 107, vierde lid, Arnbtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975;
art. 10, vijfde lid, Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van het
Korps Rijkspolitie,

171 Art. 49, tweede lid, derde volzin, Advocatenwet.
172 Art. 37, eerste lid, sub b, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van

geschillen.
173 Art. 42, vierde lid, Wet op de Registeraccountants; art. 43, vijfde lid, Wet

op de Accountants-administratieconsulenten; art. 50c, derde lid, zesde
volzin, Wet op het Notarisambt en art. 49, tweede lid, tweede volzin,
Advocatenwet.

174 Art. 37, eerste lid, sub b, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van
geschillen; art. 82, tweede lid, voorstel van Wet big.

175 Knap 1984,p. 17, vraagt zich overigens af of een termijn van zes dagen voor
een behoorlijke voorbereiding van partijen op de zitting wei voldoende is.
Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 3.7.3.9.
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vens? militaire geheimen waarop bijvoorbeeld ook de Wet bescherming staatsge-
heimen ziet?) of het belang van derden (bedoeld is bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer van derden) zich daartegen verzet. De toegang tot dossiers is
echter zeer essentieel voor de realisatie van een fair trial in de zin van art. 6
EVRM en dient daarom slechts in zeer uitzonderlijke situaties en dan aileen ten
aanzien van enkele (gedeelten van) stukken te worden uitgezonderd. Aan boven-
staande bezwaren kan worden toegemoet gekomen door het woord "tenzij" te ver-
vangen door c.q. te lezen als "voorzover" en na "daartegen" het woord "niet" toe te
voegen. De omvang van het begrip "gegevens" zou bijvoorbeeld beperkt kunnen
worden door daar achter toe te voegen "de dienst betreffende".176

In art. 32, eerste lid, Wet gewetensbezwaren milltaire dienst wordt diezelfde
uitzonderingsclausule gebruikt om meezending van afschriften van de op de zaak
betrekking hebbende stukken te kunnen weigeren. Ook deze clausule zou op de
hierboven gesuggereerde wijze dienen te worden aangepast.

De Wet gewetensbezwaren militaire dienst en de Wet op het Notarisambt staan
het uitdrukkelijk toe dat de aangeklaagde afschriften of uittreksels van de proces-
stukken ontvangt. AIleen op grond van de laatste wet kan er een vergoeding voor
worden gevraagd. Het daaromtrent bij of krachtens de Wet tarieven in burgerlijke
zaken bepaalde is van overeenkomstige tocpassing.F"

3.7.3.6 Tolk

Op grond van art. 6, derde lid, sub e, EVRM en art. 14, derde lid, sub f, IVBP
heeft de aangeklaagde recht op kosteloze bijstand door een tolk indien hij de taal,
welke ter zitting wordt gebezigd, niet verstaat of niet spreekt.

Volgens de Commissie valt in het EVRM niet te lezen een recht op ondervraging
of op een proces in een andere dan de officiele landstaal178. Het is niet precies
duidelijk hoe dient te worden vastgesteld, dat de verdachte de taal niet begrijpt
of niet spreekt. Een zeker eigen initiatief kan bij toewijzing van een tolk daarom
wei worden geeist.l79 De Commissie legt de woorden "language used in court" zo
eng uit, dat er slechts de contacten tussen de verdachte en de rechter onder vallen
en niet die tussen de verdachte en diens advocaat.P" Het Hof overwoog daaren-
tegen in zijn arrest Luedicke, Belkacem en K~ dat het omvat

"all those documents or statements in the proceedings instituted against him
which it is necessary for him to understand in order to have the benefit of a
fair trial"181.

176 Zie ook Kamerstukken II 1987-1988, 16813, Dr. 24, p. 21; nr. 25, p. 23.
Handelingen II, 23-2-1989, p. 5206-5207.

177 Art. 32, eerste lid, tweede volzin, Wet gewetensbezwaren militaire dienst;
art. 50c, derde lid, zevende en achtste volzin, Wet op bet Notarisambt.

178 808/60, Yb V, p. 122-124; 2332/64, Yb IX, p. 422-424.
179 Fawcett 1987, p. 198-199. Zie 2689/65, Yb X, p. 280 en p. 318-320.
180 6185/73, D & R 2, p. 70.
181 Series A, vol. 29, p. 20. Zie ook Nowak 1989, p. 275-276.
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Gratis zijn dus de kosten van de vertaling van de redenen van de arrestatie, van de
beschuIdiging zelf plus motivering daarvan en van de terechtzitting.182 Het woord
'free' duidt bovendien op de volledige kosteloosheid. Dat houdt tevens in dat niet
na een veroordeling alsnog op de veroordeelde de vertaalkosten kunnen worden
verhaald.l83

In zaken betreffende civil rights and obligations kan door de vereisten van een
fair hearing dan weI van de equality of arms het ter beschikking stellen van een
gratis tolk worden geeist.l84

Alleen in art. 64 Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988185 wordt rekening
gehouden met de mogelijkheid een tolk toe te moeten voegen: indien de betrok-
kene, de getuige of de deskundige de Nederlandse taal niet verstaat, is het tuchtcol-
lege bevoegd een tolk te benoemen. De tolk wordt tijdens de zitting van het tucht-
college beedigd dat hij zijn taak naar geweten zal vervullen.

'are likely to assist in, and thus necessary for, ascertaining the truthool87

3.7.3.7 Getuigen en deskundigen

\
Op grond van art. 6, derde lid, sub d, EVRM en art. 14, derde lid, sub e, IVBP
heeft een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, het recht de
getuigen a charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de
ondervraging van getuigen a decharge te doen geschieden op dezelfde voorwaar-
den als het geval is met de getuigen a charge.

Dat recht opgenomen in art. 6 EVRM is geldend te maken tijdens het procesl86

en valt uiteen in twee onderdelen, namelijk betreffende de getuigen a charge en de
getuigen a decharge. De Commissie heeft aan het eerste onderdeel veel van haar
betekenis ontnomen, doordat zij de nationale rechter een zeer ruime vrijheid laat
om te beoordelen of de vragen, die de verdachte aan de getuigen a charge wil
stellen,

Volgens Van Dijk en Van Hoofl88 wordt aan de ratio van de garantie aUeen recht
gedaan, indien door de rechter aan de verdachte of diens raadsman ruime kansen
voor het stellen van vragen worden gegeven en louter indien er kennelijk van mis-
bruik of oneigenlijk gebruik van het ondervragingsrecht sprake is daaraan paal en
perk wordt gesteld.

182 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 313. Zie ook Luedicke, Belkacem en Koc,
Series A, vol. 29, p. 20.

183 Luedicke, Belkacem en Koc, Series A, vol. 29, p. 16-19 en Ozturk, Series A,
vol. 73, p. 22.

184 In dezelfde zin Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 292.
185 Zie voor beantwoording van de vraag of art. 6 EVRM en art. 14 IVBP van

toepassing zijn op wettelijk geregeld tuchtrecht de paragrafen 3.1.7 en 3.1.9.
186 Fawcett 1987, p. 184.
187 4428/70, Yb XV, p. 280-282. Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 311.
188 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 311-312.
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De woorden "dezelfde voorwaarden" (namelijk als de aanklager) in het tweede
onderdeellaten zelf aI ruimte voor beleidsvrijheid van de nationale rechter.189 Zo
overwoog het Hof in het arrest Engel en anderen 190dat art. 6, derde lid, sub d,
EVRM

"does not require the attendance and examination of every witness on the
accused's behalf. Its essential aim, as is indicated by the words "under the
same conditions", is a full "equality of arms" in the matter. With this proviso,
it leaves it to the competent national authorities to decide upon the relevance
of proposed evidence insofar as is compatible with the concept of a fair trial
which dominates the whole of Article 6."

Het weigeren een bepaalde getuige te horen kan in een "civil"- of strafproces dus
strijd opleveren met het eerste lid van art. 6 EVRM191

Ten aanzien van oproeping en ondervraging van getuigen kan van de kant van de
verdachte enig initiatief worden geeistl92 Art. 6 EVRM bevat niet het recht in
eigen zaak als getuige te worden gehoord193 noch de bescherming van getuigen
tegen "self-iacriminatiorr'P".

Volgens de Commissie is art. 6, derde lid, sub d, EVRM op gelijke wijze van
toepassing in geval van oproeping en ondervraging van deskundigen195 Het Hof
constateert in het arrest Bonisch dat het derde lid, sub d, letterlijk genomen
aileen betrekking heeft op getuigen en het toetst de benoeming van een deskundige
aan het fair-trialbeginsel in eerste lid van art. 6 EVRM.l96

lOok in wettelijke tuchtregelingen'P" treffen we bepalingen met betrekking tot
het horen van getuigen en deskundigen aanl98• Gewoonlijk bepaalt het tuchtcollege

I
189 617/59, Yb m, p. 390-392; 753/60, Yb m, p. 318-320; 788/60, Yb IV, p. 170;

1134/61, Yb IV, p. 382-384; 4428/70, Yb XV, p. 280-282; 8417/78, D & R

I

16, p. 207. Zie ook Nowak 1989, p. 274--275.
190 Engel en anderen, Series A, vol. 22, p. 38-39.
191 852/60, Yb IV, p. 354; 1404/62, Yb VII, p. 112. Bonisch, Series A, vol. 92,

p. 15-16 (equality of arms); Unterpertinger, Series A, vol. 110, p. 13-15;
Bricmont, Series A, vol. 158, p. 28-31.

192 3868/68, Yb XIII, p. 618; 5282/71, Coli. 42, p. 102. Zie ook Albert en Le
Compte, Series A, vol. 58, p. 20-21; Campbell en Fell, Series A, vol. 80, p.
45-46.

193 1092/61, Yb V, p. 210-212.
194 Fawcett 1987, p. 197.
195 Zie 1167/61, Yb VI, p. 216-218 en de zakeo genoemd in Series A, vol. 92, p.

20-21.
1% Bonisch, Series A, vol. 92, p. 14--16 (geschoodeo). 10 de zaak H. vs Frankrijk,

Series A, vol. 162-A, p. 23-26 wordt het niet benoemeo van eeo deskundige
ook getoetst aan art. 6, eerste lid, EVRM (uiet geschooden).

197 Zie de paragrafeo 3.1.7 eo 3.1.9 voor beantwoording van de vraag of art. 6
EVRM en art. 14 IVBP van toepassing zijn op wettelijk tuchtrecht.

198 Taal 1948, p. 83-88, p. 133, p. 192 en p. 203; De Doelder 1981, p. 132-133;
Bitter 1984, p. 119-120.

293



Of en wie er als getuige of deskundige199 zal worden gehoord200. Het voorstel
van Wet militair tuchtrecht geeft de beschuldigde en zijn vertrouwensman de moge-
lijkheid

"te verzoeken dat ook andere getuigen en deskundigen worden gehoord. De
commandant voldoet aan dit verzoek, tenzij het onderzoek daardoor wordt
geschaad of het verzoek kennelijk onredelijk is."2!ll

Op grond van het Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen kan
de aangeklaagde verzoeken aan de voorzitter een bepaalde getuige of deskundige
ter terechtzitting uit te nodigen of op te roepen. Tegen een afwijzende beschikking
van de voorzitter staat beroep open op het College voor de beslissing in eerste
aanleg.202 Bovendien kan de beklaagde ook zelf getuigen en deskundigen ter
tereehtzitting uitnodigen of bij deurwaardersexploit oproepen203. In het voorstel
van Wet big zijn deze mogelijkheden niet opgenomen.

In het voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde'P' is bepaald
dat de persoon over wie geklaagd is, kan verzoeken getuigen en deskundigen op te
roe~n en te horen. Ook op grond van de Wet tucbtrechtspraak bedrijfsorganisa-
tie kan de betrokkene aan het tucbtgerecht verzoeken getuigen en deskundigen
op te roepen. Ten derde kan de Hoge Raad op verzoek van de procureur-generaal

199 Art. 13a, derde lid, tweede volzin, en art. 14<1,tweede lid, tweede volzin,
Wet r.o. en art. 50e Wet op bet Notarisambt spreken aileen over getuigen.

200 Art. 65, eerste lid, j" art. 68 voorstel van Wet militair tucbtrecht; art. 40,
eerste lid, Reglement mediseb tucbtrecht en oplossing van gesehillen;
art. 23, eerste lid, Wet op de paramedische beroepen; art. 83, eerste lid,
eerste volzin, voorstel van Wet big; art. 33, eerste lid, voorstel van Wet
op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 50 j" art. 33 j" art. 30
Schepenwet j" art. 7, tweede en derde lid, 8-11, 13-17, 19,23, eerste lid,
en art. 25 van de Wet op de Parlementaire Enquete; art. 39 jOart. 6, vijfde
lid, Luehtvaartrampenwet; art. 11 en 12 Wet tuebtreebtspraak bedrijfsorgani-
satie, van toepassing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteits-
wet en in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet; art. 63 Uitvoeringsbesluit
autovervoer goederen 1988 (voorzitter van het tuehteollege); art. 41, eerste
lid, Loodsenwet; art. 43, eerste lid, Wet op de Registeraccountants; art.
44, eerste lid, Wet op de Aeeountants-administratieeonsulenten; art. 49,
vierde lid, Advocatenwet; art. 18, derde lid, derde volzin, Oetrooigemach-
tigden-reglement.

201 Art. 65, tweede lid, voorstel van Wet militair tuebtrecht.
202 Art. 40, eerste en derde lid, Reglement mediseb tuehtrecbt en oplossing van

gesehillen.
203 Art. 41, eerste lid, Reglement mediseb tuebtreeht en oplossing van gesehillen.
204 Art. 33, eerste lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde.
205 Art. 11 en 12 Wet tuehtreehtspraak bedrijfsorganisatie van toepassing

verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet en in art. 12,
tweede lid, Meststoffenwet.
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of van de betrokken ambtenaar getuigen horen206. Tot slot geeft oak de Loodsen- \
wet de aangeklaagde de mogelijkheid te verzoeken getuigen en deskundigen op te I
roepen en te horen207. Hoewel er niets in de wet over bepaald is, lijkt het mij toe
dat een tuchtgerecht het horen van door het tuchtrechtelijk rechtssubjeet verzochte
getuigen kan weigeren, mits het daarbij binnen het kader van art. 6 EVRM blijft.

Art. 9d, aanhef en sub b, 3e, Wet economische mededinging bevat onder andere
de waarborg, dat slechts een voor de betrokkene belastende beslissing zal worden
genom en, indien de betrokkene in de gelegenheid is gesteld getuigen te doen horen.

Enkele regelingen kiezen voor een oproeping van getuigen of deskundigen bij
aangetekende briet208, andere kiezen voor een deurwaardersexplon=". Over het
algemeen210 wordt aan de opgeroepen getuigen en deskundigen een verschijnplicht
opgelegd. Aan een uitnodiging ter terechtzitting te verschijnen, ten einde te worden
gehoord, hoeft daarentegen geen gevolg te worden gegeven211. De sanctie, die
op het niet verschijnen op een oproeping staat, varieert van een nadere dagvaar-

206 Art. 13a, derde lid, tweede volzin, Wet r.o. Op grond van art. 14d, tweede
lid, tweede volzin, Wet r.o. ook de klager.

'lfJ7 Art. 41, eerste lid, eerste volzin, Loodsenwet.
208 Art. 33, eerste lid, tweede volzin, voorstel van Wet op de uitoefening van

de diergeneeskunde; art. 11, eerste lid, en art. 12, tweede lid, Wet tucht-
rechtspraak bedrijfsorganisatie (aangetekend schrijven), van toepassing
verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet en in art. 12,
tweede lid, Meststoffenwet; art. 41, eerste lid, tweede volzin, Loodsenwet.

209 Art. 41, eerste lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschil-
len: oproeping door klager of aangeklaagde. Op grond van art. 50e, eerste
lid, Wet op het Notarisambt bepaalt de voorzitter de wijze van oproeping.
Oproeping door middel van dagvaarding geschiedt bij deurwaarders-exploit,

210 Art. 65, derde lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht; art. 13 Medische
Tuchtwet j' art. 40, eerste lid, j' art. 41, eerste lid, Reglement medisch
tuchtrecht en oplossing van geschillen; art. 23, tweede lid, Wet op de
paramedische beroepen (behoorlijke oproeping); art. 83, eerste lid, tweede
volzin, voorstel van Wet big; art. 33, eerste lid, laatste volzin, tot en met
vierde lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde;
art. 50 j' art. 30, eerste lid, Schepenwet j' art. 9 en 10 van de Wet op de
Parlementaire Enquete; art. 39 j' art. 10 e.v. Luchtvaartrampenwet; art. 11,
tweede lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie (getuige), van toepas-
sing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet en in art. 12,
tweede lid, Meststoffenwet; art. 41, eerste lid, laatste volzin, Loodsenwet;
art. 43, tweede tot en met vierde lid, Wet op de Registeraccountants (na
dagvaarding); art. 44, tweede tot en vierde lid, Wet op de Accountants-
administratieconsulenten (na dagvaarding); art. 50e, eerste lid, tweede
volzin, Wet op het Notarisambt (getuige); art. 49, vijfde tot en met zevende
lid, Advocatenwet (na dagvaarding).

11 Art. 13 Medische Tuchtwet j' art. 40, eerste lid, j' art. 41, eerste lid,
Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen.



ding212, da~aarding door de officier van justitie213, voorgeleiding door de officier
vanjustitie 14, tot vervolging op grond van het plegen van een tuchtvergrijp aIs de
getuige een tuchtrechtelijk rechtssubject is215, vervolging door de burlerlijke
rechter216 of de strafrechter op grond van art. 192 of art. 444 WVSr21 .

Behalve zo'n verschijnplicht heeft de getuige of deskundige soms ook de plicht
getuigenis af te leggen c.q. de van hem gevorderde diensten te verlenen218.

Anderzijds worden beide plichten verlicht door de toekenning van een verscho-

212 Bij de dagvaarding kan een bevel van medebrenging worden gevoegd. Art. 50
j' art. 30, eerste lid, Schepenwet j' art. 13 van de Wet op de Parlementaire
Enquete; art. 39 j' art. 12 Luchtvaartrampenwet; art. SOe, tweede lid, Wet
op het Notarisambt.

213 Verschijnt een getuige of deskundige op de dagvaarding niet, dan doet de
officier van justitie hem andermaal dagvaarden, desverzocht met bevel tot
medebrenging; art. 556 WvSv is van overeenkomstige toe passing verklaard:
art. 83, tweede lid, voorstel van Wet big; art. 33, tweede tot en met vierde
lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 41,
tweede tot en met vierde lid, Loodsenwet; art. 43, derde en vierde lid, Wet
op de Registeraccountants; art. 44, derde en vierde lid, Wet op de Accoun-
tants-administratieconsulenten; art. 49, zesde en zevende lid, Advocatenwet.
Art. 11, derde lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie van toepassing
verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet en in art. 12, tweede
lid, Meststoffenwet maakt het mogelijk direct bij de dagvaarding door de
officier een bevel tot medebrenging te voegen.

214 Art. 40, tweede lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen.
215 Zie Taat 1948, p. 84.
216 Art. 50 j' art. 30, eerste lid, Schepenwet j' art. 10 Wet op de Parlementaire

Enquete; art. 10 e.v. j' art. 39 Luchtvaartrampenwet.
217 Zie de toelichting op art. 64, derde lid, voorstel van Wet militair tuchtrecbt:

Kamerstukken II 1980-1981, 16813, nr. 5, p. 36. De VVD stelde terecht voor
dit in het artikel zelf op te nemen, maar de regering nam deze aanbeveling
niet over. Zie Kamerstnkken II 1983-1984, 16813, nr. 7, p. 51 en Kamerstuk-
ken II1985-1986, 16813,nr.8, p. 54.

218 Art. 13, tweede volzin, Medische Tuchtwet; art. 83, eerste lid, laatste volzin,
voorstel van Wet big; art. 33, vijfde lid, voorstel van Wet op de uitoefening
van de diergeneeskunde; art. 50, eerste lid, j' art. 30 Schepenwet j' art. 15
tot en met art. 17 Wet op de Parlementaire Enquete; art. 39 j' art. 14
tot en met art. 16 Lucbtvaartrampenwet; art. 41, vijfde lid, Loodsenwet;
art. 49, achtste lid, Advocatenwet (getuige). Art. 50e, eerste lid, tweede
volzin, Wet op het Notarisambt spreekt alleen over de getuige.
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ningsrecht aan ~tuigen en deskundigen. Bijna overal219 worden de artikelen
217-219 WVSV2 van overeenkomstige toepassing verklaard.P! De Schepenwet
en de Luchtvaartram penwet kennen een eigen regeling222. Soms kan het tucht-
college zelfs aan een deskundige een geheimhoudingsplicht opleggen223.

219 Art. 65, vierde lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht; art. 23, derde
lid, Wet op de paramedische beroepen; art. 83, vierde lid, voorstel van
Wet big; art. 33, zesde lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de
diergeneeskunde; art. 11, vierde lid, en art. 12, derde lid, Wet tuehtrecht-
spraak bedrijfsorganisatie, van toepassing verklaard in art. 13, tweede lid,
Landbouwkwaliteitswet en in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet; art. 41,
zesde lid, Loodsenwet; art. 43, zesde lid, Wet op de Registeraccountants;
art. 44, zesde lid, Wet op de Accountants-administratieconsulenten; art.
50e, vijfde lid, Wet op het Notarisambt (getuige); art. 49, negende lid,
Advocatenwet.
Zie reeds Taat 1948, p. 86.
Art. 217 WvSv: "Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van
bepaalde vragen kunnen zich versehoonen:
1'. des verdachten of mede-verdaehten bloed- of aanverwanten in de reehte
lijn;
2'. des verdaehten of mede-verdaehten bloed- of aanverwanten in de zijlijn
tot den derden graad ingesloten;
3'. des verdaehten of mede-verdaehten echtgenoot of vroegere echtgeaoot."
Art. 218 WvSv: "Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van
bepaalde vragen kunnen zieh ook versehoonen zij die uit hoofde van hun
stand, hun beroep of hun ambt tot geheimhouding verplieht zijn, doeh alIeen
om trent hetgeen waarvan de wetensehap aan hen als zoodanig is toevertrouwd."
Art. 219 WvSv: "De getuige kan zich versehoonen van het beantwoorden eener
hem gestelde vraag, indien hij daardoor of ziehzelf of een zijner bloed- of
aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn in den tweeden of derden
graad of zijn echtgenoot of vroegere echtgenoot aan het gevaar eener
strafrechtelijke veroordeling zou blootstellen."
In art. 13, tweede volzin, Medisehe Tuchtwet j' art. 40, eerste lid, sub b,
Reglement mediseh tuehtrecht en oplossing van gesehillen wordt alleen art.
218 WvSv van toepassing verklaard.

222 Art. 50 j' art. 30, eerste lid, Schepenwet j' art. 19 Wet op de Parlementaire
Enquete: "1. Zij die uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking tot
geheimhouding verplicht zijn, kunnen zich verschonen getuigenis af te
leggen, doch alleen en bij uitsluiting nopens hetgeen waarvan de wetensehap
aan hen als zodanig is toevertrouwd.
2. Zij kunnen inzage of afschrift weigeren van beseheiden of gedeelten
daarvan tot welke hun plicht tot geheimhouding zieh uitstrekt."
De tekst van art. 17 G' art. 39) Luchtvaartrampenwet is woordelijk gelijk
aan art. 19, eerste lid, Wet op de Parlementaire Enquete,

23 Art. 12, vierde lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, van toepas-
sing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet en in art. 12,
tweede lid, Meststoffenwet.
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In enkele regelingen wordt uitdrukkelijk aan de beklaagde het recht toegekend in
de gelegeoheid te worden gesteld het verhoor van de getui~n bij te wonen224.Het
RegJement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen staat echter ook toe
dat bepaalde getuigen buiten tegenwoordigheid van de klager, de aangeklaagde of
van beiden, zuIIen worden gehoord. In dat geval wordt de klager en de aangeklaag-
de onmiddellijk na hun terugkomst voorlezing gedaan van het proces-verbaal van
de buiten hun tegenwoordigheid afgelegde verklaringen. In het voorstel van Wet
militair tuchtrecht en in het RegJement medisch tuchtrecht en oplossing van
geschillen is uitdrukkelijk geregeld dat de beschuldigde in de gelegeoheid wordt
gesteld door tussenkomst van respectievelijk de commandant en de voorzitter
vragen te steUen aan de getuigen en deskundigen226. Het is natuurlijk voor de ver-
dediging van belang indien vooraf de namen van de opgeroepen getuigen en des-
kundigen wordt medegedeeld+". De getuige of deskundige worden op grond van
een aantal regelingen onder ede c.q. belofte gehoord228.

\

De mogelijkbeid bestaat om aan getuigen en deskundigen een onkostenvergoeding
te verlenen. Soms wordt aIs maatstaf aangebouden het bij of krachtens de Wet ta-
rieven in strafzaken229 bepaalde, soms bet bij of krachtens de Wet tarieven in bur-

224 Art. 9d, aanhef en sub b, 3e, Wet economische mededinging. Art. 50e, vierde
lid, Wet op het Notarisambt werkt dit zo uit, dat de notaris en de klager
daartoe ten minste zeven dagen tevoren bij aangetekende brief worden
opgeroepen.

225 Art. 51, derde tot en met vijfde lid, RegJement medisch tuchtrecht en
oplossing van geschillen.

226 Art. 68, tweede lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht; art. 52, vijfde
en zesde lid, RegJement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen.

227 Art. 42 RegJement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen.
228 Art. 52, eerste en tweede lid, RegJement medisch tuchtrecht en oplossing

van geschillen (uitzondering mogelijk); art. 23, tweede lid, Wet op de
paramedische beroepen; art. 83, derde lid, voorstel van Wet big; art. 50 j'
art. 30, eerste lid, Schepenwet j' art. 8 Wet op de Parlementaire Enquete
(uitzondering mogelijk); art. 39 j' art. 9 Luchtvaartrampenwet (uitzondering
mogelijk); art. 11, vijfde lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie
(uitzondering mogelijk), van toepassing verklaard in art. 13, tweede lid,
Landbouwkwaliteitswet en in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet; art. 43,
vijfde lid, Wet op de Registeraccountants; art. 44, vijfde lid, Wet op de
Accountants-administratieconsulenten; art. SOe,derde lid, Wet op het
Notarisambt (getuige); art. 49, achtste lid, Advocatenwet.

229 Art. 33, zevende lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergenees-
kunde; art. 39 j' art. 20 Luchtvaartrampenwet; art. 13 Wet tuchtrechtspraak
bedrijfsorganisatie, van toepassing verklaard in art. 13, tweede lid,
Landbouwkwaliteitswet en in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet; art. 41,
zevende lid, Loodsenwet.
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gerlijke zaken230 bepaalde. De Wet op het Notarisambt hanteert het tarief vastge-
steld ingevolge art. 54, eerste lid, Beroepswet231 en het militaire recht zaI een
eigen regeling toepassen232. Taat merkt over deze uiteeniopende regelingen op:

"Deze verscheidenheid van tarieven schijnt mij een illustratie te zijn van de
verscheidenheid van opvattingen over de vraag, waar men het tuchtrecht en de
tuchtprocedure moet indelen.,233

3.7.3.8 Laatste woord beklaagde

Art. 311 WvSv kent de verdachte het recht toe om, op straffe van nietigheid, \
tijdens het onderzoek der zaak op de terechtzitting het laatst te spreken. Hierom - I
trent is niets geregeld in het EVRM en in het IVBP.

Taat234 was van mening, dat ook een behoorlijke tuchtrechtspraak vereist, dat de I
verdachte in de gelegenheid wordt gesteld om het laatst het woord te voeren. In
het medisch tuchtrecht23S is het zo geregeld, dat de k1ager het voorlaatste en het
tuchtrechtelijk rechtssubject, of indien deze dit verkiest, zijn raadsman het laatste
woord heeft. Knap overpeinst hieromtrent:

'De aangeklaagde partij heeft het "laatste woord", aldus art. 56 van het
Reglement, een bepaling die vanzelfsprekend lijkt. Toch zou het beeld dat de
onbevangen waarnemer van een zitting kan krijgen weleens de gedachte kunnen
doen rijzen of niet eigenlijk de k1ager het "laatste woord" zou toekomen.
Immers, veelallijkt de medisch-niet-deskundige k1ager nogal hulpeloos tegen-
over, niet aileen de medisch-deskundige aangeklaagde maar ook de vier medici-
leden-geneeskundigen. Eigenlijk zou de k1ager bijzondere bescherming behoe-
Yen om in het geding "aan zijn recht" te kunnen komen en in dit licht gezien is
Minder vanzelfsprekend dat hi~- ook aI is hij eisende, klagende, partij - niet het
Iaatst het woord kan voeren.f

230 Art. 68, eerste lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschil-
len; art. 83, vijfde lid, voorstel van Wet big; art. 50 j' art. 31 Schepenwet; art.
43, zevende lid, Wet op de Registeraccountants; art. 44, zevende lid,
Wet op de Accountants-administratieconsulenten; art. 49, tiende lid, Advoca-
tenwet.

231 Art. SOe, zesde lid, Wet op het Notarisambt (getuige).
232 Art. 65, vijfde lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht.
233 Taat 1948, p. 87. Zie ook hoofdstnk 1. Meer over het getuigenbewijs is te

vinden in paragraaf 3.8.
Taat 1948, p. 78.

5 Art. 56 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen. Vergelijk
het Verslag van het Medisch Tuchtcollege te Amsterdam over de jaren 1981
tot en met 1983, TvGR 1985, p. 20.
Knap 1984, p. 17 en p. 62.
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Naar mijn mening dient het tuchtrecbtelijk rechtssubject bet laatst bet woord te
kunnen voeren en moet de betere bescherming van de klager op een andere wijze
worden gerealiseerd. Zie daarover verder paragraaf 3.2.

Ook art. 69 voorstel van Wet militair tucbtrecht bepaalt, dat de bescbuldigde
voor de sluiting van bet onderzoek in de gelegenheid wordt gesteld het laatste
woord te voeren.

!

3.7.3.9 Voldoende tijd voor verdediging

Art. 6, derde lid, sub b, EVRM en art. 14, derde lid, sub b, IVBP237 kennen bet
recbt toe aan een ieder "charged with a criminal offence" om voldoende tijd te
bebben voor de voorbereiding van zijn verdediging. Of de toegemeten tijd voldoen-
de was, dient op grond van de jurisprudentie betreffende art. 6 van bet EVRM
acbteraf per geval te worden bezien, waarbij de situatie waarin de vervolgde en
zijn advocaat zicb bevonden, dient te worden meegewogen238. De benodigde tijd
is steeds alhankelijk van de fase, waarin zicb bet proces bevindt, en de complexiteit
van de zaak239. In ieder geval dient toevoeging van een advocaat tijdig te gebeu-
ren en moet in geval van wisseling van advocaat een inwerkperiode worden toege-
staan240. Indien de betrokkene van menin~ is dat de toegemeten tijd onvoldoende
is, dan moet bij zelf om uitstel verzoeken 1. Ook voor het instellen van boger
beroep en cassatie en daarna bet voorbereiden van de zitting dient er voldoende
tijd aanwezig te zijn242

De vraag, of een tucbtrechtelijk recbtssubject voldoende tijd voor zijn verdedi-
ging243 wordt toegekend, kan dus uiet in zijn algemeenheid worden beantwoord.
Dat er bijvoorbeeld voldoende tijd dient te zitten tussen de oproeping en behan-
deling van de zaak ter zitting staat buiten kijf244. Wat in concreto ecbter voldoen-
de is, is alhankelijk van de omvang van het procesdossier. Tevens is van belang of
de aangeklaagde en zijn advocaat reeds bekend zijn met de inhoud daarvan, bij-
voorbeeld door een uitvoerige bebandeling in bet kader van bet vooronderzoek.245

Ook als de bescbuldiging ter zitting wordt aangevuld of gewijzigd, dient aan het

237 Zie ook Nowak 1989, p. 269-270.
238 524/59, Yb Ill, p. 352; 4042/69, Yb XlIl, p. 6%.
239 5523/72, Yb XVII, p. 332; 7628/76, D & R 9, p. 174; 79(Y)/74, D & R 15, p.

161-163. Albert en Le Compte, Series A, vol. 58, p. 20 (meer dan vijftien
dagen voor de zitting door middel van een toelicbtende brief uitgenodigd
aldaar te verscbijnen); Campbell en Fell, Series A, vol, 80, p. 45 (vijf dagen
voor de zitting geinformeerd over de beschuldiging).

240 1850/63, Yb IX, p. 262; 4319/69, Yb XIV, p. 340-342; 79(Y)/74, D & R 15, p.
162.

241 Campbell en Fell, Series A, vol. 80, p. 45.
242 441/58, Yb II, p. 395; 5523/72, Yb XVII, p. 332.
243 Zie voor beantwoording van de vraag of art. 6 EVRM en art. 14 IVBP van

toepassing zijn op wettelijk tuchtrecbt de paragrafen 3.1.7 en 3.1.9.
244 Zie ook Taat 1948, p. 71 en De Doelder 1981, p. 132.
245 Zie tevens paragraaf 3.6.3.
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tuchtrechtelijk rechtssubject een redelijke termijn te worden gelaten, om zijn
verdediging voor te bereiden, tenzij hij verklaart geen prijs te steUen op uitstel246.

3.7.3.10 Berechting binnen een redelijke termijn

Art. 6, eerste lid, EVRM garandeert dat

'In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal
charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a
reasonable time (..),.247

Evenals enkele andere hiervoor in paragraaf 3.7.3 besproken rechten strekt ook
het recht tot berechting binnen een redelijke termijn zich verder uit dan aUeen het
onderzoek ter zitting in eerste aaoIeg. In wezen bestaat er een spanning tussen de
eis van voldoende tijd voor de verdediging en de eis van berechting binnen een
redelijke termijn in art. 6, eerste lid, EVRM: enerzijds mag de termijn, die de
vervolgde en zijn raadsman krijgen toegemeten, uiet te kort zijn voor een goede
verdediging, anderzijds mag het proces uiet te lang duren.

Bij dit vereiste van behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn zijn
drie vragen van belang: op welk tijdstip gaat die redelijke termijn lopen; op welk
tijdstip eindigt hij en welke criteria moeten voor de beoordeling van de redelijk-
heid van de berekende periode worden aangelegd? Het uitgangspunt bij beant-
woording van deze vragen dient te zijn het doe! van art. 6, eerste lid, EVRM: in
het belang van betrokkene en van de rechtszekerheid door middel van een rechte r
lijke uitspraak binnen een redelijke termijn een eind maken aan de onzekerheid
met betrekking tot zijn "civil rights and obligations" of een ten opzichte van hem
bestaande 'criminal charge,248.

246 De Doe!der 1981, p. 202. Zie hiervoor paragraaf 3.6.1.
247 Art. 14, derde lid, sub c, IVBP garandeert de berechting zonder onredelijke

vertraging alleen voor de "determination of any criminal charge'.
248 Wemhoff, Series A, vol. 7, p. 26. H. vs Frankrijk, Series A, vol. 162-A, p.

22-23 ('rendering justice without delays which might jeopardise its
effectiveness and credibility.') Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 294.
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Het beginpunt van de 'determination of his civil rights and obligations' is door-
gaans het tijdstip, waarop

'de desbetreffende actie wordt ingesteld dan weI, in het kader van een andere
procedure, een dergelijk recht of een verplichting in een verweer naar voren
wordt gebracht" .249

'It is conceivable also that in civil matters the reasonable time may begin to
run, in certain circumstances, even before the issue of the writ commencing
proceedings before the court to which the plaintiff submits the dispute.',25o

Dit is dus bijvoorbeeld het moment waarop een andere procedure, die verplicht
aan de rechterlijke procedure voorafgaat, wordt ingesteld251

Het beginpunt van een "determination of any criminal charge" is moeilijker
bepaalbaar. De termijn loopt namelijk niet vanaf het moment van plegen van de
daad tot de criminal charge, maar vanaf het moment waarop er sprake is van een
"criminal charge" tot het vonnis "determining the criminal charge,252 Bovendien
bestaan er tossen de lid-staten van de Raad van Europa verschillen met betrekking
tot de procedures die gevolgd worden, zodat de Commissie en het Hof een inbou-
delijk autonoom "criminal charge"-begrip trachten te ontwikkelen. Daarbij stuit
men op enkele problemen, omdat, om het doel van art. 6, eerste lid, EVRM te be-
reiken, niet voor aile gevallen een enkel identificeerbare gebeurteuis in het proces
tegen de beschuldigde als beginpunt kan dienen. Het kan uiet de datum van ar-
restatie zijn, omdat hij misschien nooit is gearresteerd. Het kan ook uiet altijd de
datum, waarop het vooronderzoek tegen hem geopend is, zijn, omdat hij hiervan
uiet op de hoogte hoeft te zijn en het doe! van het eerste lid juist is hem te bescher-
men tegen het te lang leven onder de dreiging van "criminal proceedings". Om die-
zelfde reden kan het niet in elke zaak de datum waarop de formele beschuldiging
wordt uitgebracht zijn, aangezien hi~ allange tijd kan leven in de wetenschap dat
er een onderzoek tegen hem loopt, 3

249 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 295-296; Van Dijk 1983, p. 117.
Zie bijvoorbeeld Buchholz, Series A, vol. 42, p. 15; Zimmermann en Steiner,
Series A, vol. 66, p. 11; Pretto en anderen, Series A, vol. 71, p. 14;
Guincho, Series A, vol. 81, p. 13; Deumeland, Series A, vol. 100, p. 26;
Erkner en Hofauer, Series A, vol. 117, p. 61; Poiss, Series A, vol. 117, p.
103; Lechner en Hess, Series A, vol. 118, p. 15; Capuano, Series A, vol.
119, p. 11; H. vs Uuited Kingdom, Series A, vol. 12O-B, p. 59; Baraona,
Series A, vol. 122, p. 18; Bock, Series A, vol. 150, p. 17; H. vs Frankrijk,
Series A, vol. 162-A, p. 20. Zie ook Martins Moreira, Series A, vol. 143, p.
16; Neves E Silva, Series A, vol. 153, p. 15 en Uni6n Alimentaria Sanders
SA, Series A, vol. 157, p. 12.

250 Golder, Series A, vol. 18, p. 15.
251 Konig, Series A, vol. 27, p. 33.
252 1545/62, Yb V, p. 276; 2278/64, Yb X, p. 206. Wemhoff, Series A, vol. 7, p.

26.
253 Zie 4517/70, Yb xvm, p. 356 en D & R 2, p. 20; Jacobs 1975, p. 107-108.
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De Commissie hanteert daarom thans als criterium dat de relevante fase die is

"at which the situation of the person concerned has been substantially affected
as a result of the suspicion against him",254

zelfs als hij op dat moment niet officieel in staat van besehuldipng is gesteld.
Het Hof heeft zich bij dit Commissie-standpunt aangesloten25 .

Het eindpunt van de termijn is voor zowel geschillen betreffende "civil rights and
obligations" als voor een "criminal charge" het moment waarop de rechter de
onzekerheid omtrent de rechtspositie van de betrokkene beeindigt, Hiervan is
sprake bij criminal charge-zaken in geval van

"acquittal or conviction, even if this decision is reached on appeal".256

Bij geschillen betreffende "civil rights and obligations" eindigt de termijn pas op
het moment dat er sprake is, in eerste aanleg, in hoger beroep of in cassatie, van
een "determination" van het geschil257.

De aldus vastgestelde termijn dient enerzijds niet te kort te zijn, aangezien dan
geen goede voorbereiding op het proces mogelijk is. Anderzijds wordt door een
efficiente procesvoering geeist dat de termijn niet te lang is, teneinde te voor-
komen dat bewijsmateriaal verloren gaat. Wat redelijk is, kan verder aileen per
concreet geval worden bezien, waarbij wei reeds enkele relevante factoren uit de

254 4517/70, Yb XVIII, p. 356 en D & R 2, p. 20.
255 Na de arresten Neumeister, Series A, vol. 8, p. 41; Delcourt, Series A, vol.

11, p. 13-15; Ringeisen, Series A, vol. 13, en Golder, Series A, vol. 18, p.
15, paste het Hof dit criterium toe in de arresten Deweer, Series A, vol.
35, p. 24; Eckle, Series A, vol. 51, p. 33; Foti, Series A, vol. 56, p. 18;
Corigliano, Series A, vol. 57, p. 13; Baggetta, Series A, vol. 119, p. 32;
Milasi, Series A, vol. 119, p. 45.

256 Wemhoff, Series A, vol. 7, p. 26. Zie ook Neumeister, Series A, vol. 8, p. 41;
Eckle, Series A, vol. 51, p. 34-35; Foti, Series A, vol. 56, p. 19; Corigliano,
Series A, vol. 57, p. 14; Baggetta, Series A, vol. 119, p. 32; Milasi, Series
A, vol. 119, p. 45.

257 Konig, Series A, vol. 27, p. 33-34; Buchholz, Series A, vol. 42, p. 15;
Zimmermann en Steiner, Series A, vol. 66, p. 11; Pretto en anderen, Series
A, vol. 71, p. 14; Guincho, Series A, vol. 81, p. 13; Deumeland, Series A,
vol. 100, p. 26; Erkner en Hofauer, Series A, vol. 117, p. 61-62; Poiss,
Series A, vol. 117, p. 103; Lechner en Hess, Series A, vol. 118, p. 15;
Capuano, Series A, vol. 119, p. 11; H. vs United Kingdom, Series A, vol.
12O-B, p. 59; Baraona, Series A, vol. 122, p. 18; Martins Moreira, Series A,
vol. 143, p. 16; Bock, Series A, vol. 150, p. 17-18; Neves E Silva, Series
A, vol. 153, p. 15; Uni6n A1imentaria Sanders SA, Series A, vol. 157, p. 12;
H. vs Frankrijk, Series A, vol. 162-A, p. 20.



jurisprudentie zijn af te leiden258.
Ten eerste is van belang de 'complexity of the factual or legal issues raised by

the case,259. Daarbij kan men denken aan de omvang van de zaak en de ingewik-
keldheid ervan. am bijvoorbeeld een dossier van eenentwintig delen van elk onge-
veer vijfhonderd pagina's plus nog een groot aantal andere documenten te bestu-
deren hebben de rechters en de advocaat enige tijd norug260.

Ten tweede wordt "the applicant's own conduct" onderwcht. Ook de betrokkene
zelf kan een vertraging veroorzaken bijvoorbeeld door telkens om uitstel van de
behandeling te verzoeken of door pas in een laat stadium van de proced UTete
ontkennen dat hij de twee ontslagbrieven heeft ontvangen, waardoor het nodig
werd getuigen voor de andere partij te horen261 Oftewel

"the person concerned is required only to show diligence in carrying out the
procedural steps relating to him, to refrain from using delaying tactics and to
avail himself of the scope afforded by domestic law for shortening the
proceedings.',262

Van doorslaggevend belang wordt geacht "the manner in which the matter was
dealt with by the competent authorities". Het Hof heeft namelijk overwogen263

dat aUeen vertragingen, die toe te schrijven zijn aan de Staat mogen leiden tot de
conclusie dat niet voldaan is aan de vereisten van berechting binnen een redelijke
termijn. Een tijdelijke overbelasting van een gerecht leidt niet tot aansprakelijk-
heid van een verdragsstaat

258 Neumeister, Series A, vol. 8, p. 42-43; Ringeisen, Series A, vol. 13; Konig,
Series A, vol. 27, p. 34; Buchholz, Series A, vol. 42, p. 15-16; Eckle,
Series A, vol. 51, p. 35; Foti, Series A, vol. 56, p. 19; Corigliano, Series
A, vol. 57, p. 14; Zimmermann en Steiner, Series A, vol. 66, p. 11; Pretto
en anderen, Series A, vol. 71, p. 14; Guincho, Series A, vol. 81, p. 14;
Deumeland, Series A, vol. 100, p. 26; Erkner en Hofauer, Series A, vol. 117,
p. 62; Poiss, Series A, vol. 117, p. 104; Lechner en Hess, Series A, vol.
118, p. 16; Capuano, Series A, vol. 119, p. 11; Baggetta, Series A, vol.
119, p. 32; Milasi, Series A, vol. 119, p. 46; H. vs United Kingdom, Series
A, vol. 120-B, p. 59; Baraona, Series A, vol. 122, p. 19; Martins Moreira,
Series A, vol. 143, p. 17-21; Bock, Series A, vol. 150, p. 18-23; Neves E
Silva, Series A, vol. 153, p. 15-16; Uni6n Alimentaria Sanders SA, Series A,
vol. 157, p. 13-16; H. vs Frankrijk, Series A, vol. 162-A, p. 21-23.

259 Zimmermann en Steiner, Series A, vol. 66, p. 11.
260 Neumeister, Series A, vol. 8, p. 43.
261 Konig, Series A, vol. 27, p. 35-36 en p. 38-40; Buchholz, Series A, vol. 42,

p. 18-19; H. vs Frankrijk, Series A, vol. 162-A, p. 21-22 (tijdelijke nalatig-
heid van de advocaat).

262 Union Alimentaria Sanders SA, Series A, vol. 157, p. 13.
263 Buchholz, Series A, vol. 42, p. 16; Zimmermann en Steiner, Series A, vol.

66, p. 11; H. vs United Kingdom, Series A, vol. 120-B, p. 59; Martins
Moreira, Series A, vol. 143, p. 18-21.
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"provided they have taken reason~ prompt remedial action to deal with an
exceptional situation of this kind."

In de zaak H. vs United Kingdom265voegt het Hof er aIs criterium aan toe
"importance of what was at stake for the applicant', omdat in dit soort zaken, te
weten betreffende het omgangsrecht van een moeder met haar kind en adoptie,
de autoriteiten de plicht hebben uitzonderlijk nauwgezet te werk te gaan, omdat
altijd het gevaar aanwezig is, dat een procedurele vertraging zal resulteren in de
de facto beslissing van het geschil, dat aan het gerecht is voorgelegd, voordat het
zijn zitting heeft gehouden.

De vraag, of er in de wettelijke tuchtprocedures sprake is van berechting binnen
een redelijke termijn, is niet in abstracto te beantwoorden.P" De strekking van
berechting binnen een redelijke termijn is te voorkomen dat de betrokkene langer II
dan redelijk is moet leven onder de dreiging van een tuchtrechtelijke k1acht.267 Het I
tijdstip van indiening van de k1acht kan als begin van de redelijke termijn worden
aangemerkt268. In geval van een arnbtshalve vervolging, is het beginpunt gele~en
op het moment, dat het tuchtrechtelijk rechtssubject er van op de hoogte is.2 9
Als er zowel sprake is van een ingediende klacht, als een (naar aanJeiding daarvan

264 Buchholz, Series A, vol. 42, p. 16. In de zaken Eckle, Series A, vol. 51, p.
39; Zimmermann en Steiner, Series A, vol. 66, p. 12-13; Guincho, Series A,
vol. 81, p. 17; Deumeland, Series A, vol. 100, p. 28; Baggetta, Series A,
vol. 119, p. 32-33; Milasi, Series A, vol. 119, p. 46-47; Neves E Silva,
Series A, vol. 153, p. 15-16; Union Alimentaria Sanders SA, Series A, vol.
157, p. 14-16; H. vs Frankrijk, Series A, vol. 162-A, p. 22, was daarvan
geen sprake.

265 Series A, vol. 120-B, p. 62-63. Idem Bock, Series A, vol. 150, p. 18-23 (i.e.
tevee! tijd 'devoted to a consideration of the applicant's mental capacity
to take legal proceedings").

266 Zie voor beantwoording van de vraag of art. 6 EVRM en art. 14 IVBP van
toepassing zijn op wettelijk tuchtrecht de paragrafeo 3.1.7 en 3.1.9.

267 HR 2-2-1990, NJ 1990, 392: het beginpunt is oktober 1986, dat is het moment
waarop aan de tandarts bekend koo zijo dat hem terzake van zijn handelen in
de periode 1978-1982een tuchtrechtelijk verwijt werd gemaakt. Omdat pas in
cassatie wordt aangevoerd, dat de zaak verjaard is, wordt deze stelling
buiten beschouwing gelaten.

268 HvD 21-4-1987, Dr. %5, Adv.bl. 1987, p. 559-560; MT's-Gravenhage
28-10-1987, Stcrt. 1988, 32, p. 4-5.

269 In het voorstel van Wet militair tuchtrecht is het verloop van de tuchtproce-
dure aan strikte termijnen onderworpen: na aanvang van het tuchtproces door
middel van uitreiking van de beschuldiging (art. 51, eerste lid) dient binnen
21 dagen, behoudens toegestane verlenging van deze termijn, uitspraak te
worden gedaan. Is dit niet gebeurd, eindigt het tuchtproces van rechtswege
(art. 54, eerste lid, aanhef en sub b). Bovendien bevat art. 53, eerste lid,
zeer korte verjaringstermijnen. Deze worden besproken in paragraaf 3.10.4.
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volgend) ambtshalve onderzoek270, dient natuurlijk datgene wat het eerste ge-
beurde als beginpunt. De termijn eindigt bij de definitieve bes1issing omtrent het
geschilpunt.

Wat redelijk is, zal in concreto moeten worden vastgesteld met behulp van de
volgende criteria: ingewikkeldheid van de zaak, het gedrag van het tuchtrechtelijk
rechtssubject en de wijze waarop de zaak door het tuchtgezag is behandeld. Het
medisch tuchtcollege te Amsterdam gaf in zijn jaarverslag een aantal redenen,
waarom niet aUe klachten op zeer korte termijn kunnen worden behandeld:

Tot slot rijst de vraag welke sanctie op overschrijding van de redelijke termijn
staat. In dit kader is een arrest van de HR272 in een medische tuchtzaak interes-
sant. De feiten lagen aldus. Een geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid
en een inspecteur van de volksgezondheid voor de geneesmiddelen dienden op 22
juni 1979 een klacht in tegen een arts bij een College voor Medisch Tuchtrecht in
eerste aanleg. Het College heeft na onderzoek ter terechtzitting van 29 september
1984, bij beslissing van 29 september 1984 de arts geschorst in de uitoefening van
de geneeskunst voor de tijd van ten jaar. Tegen deze beslissing heeft de arts
hoger beroep ingesteld bij het Hof te Arnhem, dat na onderzoek ter terechtzitting
van 6 juni 1985 bij beslissing van 26 juni 1985 de in hoger beroep bestreden beslis-
sing heeft vernietigd en klagers niet-ontvankelijk heeft verklaard. Tegen de beslis-
sing van het Hof hebben de klagers beroep in cassatie ingesteld. De HR overwoog
eerst dat:

"Vele zaken eisen door hun aard een grondige voorbereiding en daarmee kan
vee! tijd zijn gemoeid, ook aI geven verreweg de meeste om gegevens en inlich-
tingen benaderde personen en insteUingen aIs ziekenhuizen, k1inieken en zieken-
fondsen vlot hun medewerking ( ..). Ook andere factoren kunnen wat de duur van
de procesgang betreft een rol spelen, bijvoorbeeld of een (plaatsvervangend) lid
van het college, tot wiens specialisme een klacht moet worden gerekend, op een
bepaaIde datum of in een bepaaIde periode aI of niet beschikbaar is."271

"Het recht tot uitoefening van de geneeskunst is een burgerlijk recht in de zin
van art. 6 lid 1 EVRM. Volgens het systeem van de Medische Tuchtwet kan een
klacht in beginselleiden tot een maatrege! die inbreuk maakt op het hierbe-
doelde burgerlijk recht. Het geding voor het Medisch Tuchtcollege heeft daarom
betrekking op een burgerlijk recht in voormelde zin. Dit brengt mee dat de door
art. 6 lid 1 EVRM gestelde eis van een behandeling binnen een redelijke termijn
op dit geding van toepassing is."

Onderdeel 2 van het cassatiemiddel bevat de steUing, dat overschrijding van een
redelijke termijn aIs bedoe1d in art. 6 EVRM niet meebrengt,

270 HvD 9-12-1985, 880, Adv.bl, 1986, p. 321.
271 Verslag van het Medisch Tuchtcollege te Amsterdam over de jaren 1981 tot

en met 1983, TvGR 1985, p. 22.
272 HR 7-2-1986, NJ 1986,791.
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"dat het medisch tuehteollege in eerste aanleg en/of het hof in hoger beroep
bevoegd zijn de klager in zijn klacht niet -ontvankelijk te verklaren en (derhalve)
een onderzoek van de gegrondheid van de klacht achterwege te laten. Noeh art.
6 van het Verdrag, noeh enige andere verdragsbepa\ing, noch enige rege\ van
Nederlands recht verschaft het medisch tuchtcollege in eerste aanleg en/of het
hof in hoger beroep die bevoegdheid. Het medisch tuchtcollege in eerste aan-
leg en het hof in hoger beroep zijn in een situatie als boven omsehreven (in elk
geval) gehouden zich een oordeel te vormen en nitspraak te doen over de ge-
grondheid van de kIaeht.
Om deze redenen had het hof de inspecteurs niet (zonder een onderzoek naar en
een uitspraak over de gegrondheid van de k1acht) in hun klacht niet-ontvankelijk
mogen verklaren."

De A-G Franx analyseert273 het arrest van het Arnbemse Hof aldus dat het zieh
georienteerd Iijkt te hebben aan de strafrechtelijke jurisprudentie van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Hoge Raad.

"Wat nieuw Iijkt in het arrest a quo is, dat die motivering ook dient ter onder-
steuning van de niet-ontvankelijkverklaring van de kIagers. Vergelijking met
de HR-jurisprudentie in strafzaken leert voorts, dat het bestreden arrestgeen
melding maakt van het enige argument dat de HR bezigt als grondslag voor de
niet-ontvankelijkverklaring van het OM, n1. strijd met fundamentele beginselen
van een goede proeesorde.
Als het vorenstaande juist is, is het hof gekomen tot een soort versmelting van
burgerlijk recht en strafrecht. Het gaat in de onderhavige procedure weliswaar
om "het vaststellen van" een "burgerlijk recht" van de aangeklaagde arts met als
mogelijke uitkomst een aantasting van dat recht, maar bij de vragen of de
behandeling ~an de zaak heeft plaatsgevonden binnen een "redelijke termijn" en
welke sanctie moet worden toegepast nu dat niet het geval is, gebruikt het hof
strafrechtelijke gegevens.
17. Het komt mij voor dat het aldus door het hof gebezigde dualisme juist is.
Het medisch tuchtrecht vertoont burgerlijkrechtelijke en strafrechtelijke trek-
ken. De burgerlijkrechtelijke kant manifesteert zich (o.m.) in de rechten en
belangen van de aangeklaagde arts die op het spel staan: zijn recht om de
geneeskunst uit te oefenen, welk recht kan worden aangetast door de hem op te
leggen maatregel. De strafreehtelijke kant wordt ziehtbaar in de publiekrechte-
lijke elementen in het medisch tuehtrecht ( ..): het gaat om de handhaving van
het peil van het beroep en van het vertrouwen dat het publiek daarin stelt. Met
vergelijkingen met het burgerlijk procesrecht moet men daarom zeer voorziehtig
zijn.
( ..) Naar mijn mening Iigt het medisch tuehtreeht, voor wat de sanetie op
overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in art. 6 lid 1 EVRM
betreft, diehter bij het strafreeht dan bij het civie\e recht,
( ..) Naar mijn mening dient de medisehe tuchtreehter, gelet op al het voren-
staande, ten deze aansluiting te zoeken bij de bestaande jurisprudentie van de

273 NJ 1986, p. 3027I.k., p. 302& r.k., p. 3029 r.k. en p. 3030 I.k.
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strafrechter en een niet-ontvankelijkverklaring van de k1ager(s) nit te spreken.
( ..) Dat zo'n niet-ontvankelijkverklaring ook kan vallen in een zaak als de
onderhavige, waarin aan klagers geen enkel verwijt van de vertraging kan worden
gemaakt, is een gevolg van het door de HR gehanteerde stelsel waarin het OM
de rekening gepresenteerd krijgt voor het tekortschieten van andere instanties
( ..). De zin van de straf-/tuchtrecbtspleging en bet belang van de verdachte/aan-
geklaagde arts staan op bet spel ( ..). Men kan zicb een ander systeem denken,
waarin bet belang van bet slachtoffer / de patient zwaarder weegt, maar dat is,
dunkt me, DOg(?) niet bet systeem van ODSgeldend recht. Er valt misschien
best iets te zeggen voor bet hanteren van andere sancties ( ..): scbadevergoe-
ding, strafreductie, disciplinaire straffen.
(..) Het lijkt mij, afgezien van een en ander, bovendien weinig opportuun om in
deze tuchtzaak een koers te gaan varen die principieel afwijkt van de vaste Iijn
die de strafkamer van de HR voigt. Zolang niet wetswijziging andere sancties
introduceert, dient m.i. aan die lijn te worden vastgehoudcn."

"Met betrekking tot onderdeel 2 geldt bet volgende.
Indien bij de behandeling van een zaak, art. 1 Medische Tucbtwet betreffende,
blijkt dat een "redelijke termijn" als bedoeld in art. 6 EVRM is overschreden,
staat deze omstandigheid aan een verdere behandeling van de zaak niet in de
weg, met dien verstande echter dat deze behandeling zich dient te beperken tot
een onderzoek naar de vraag of zicb een geval als bedoelt in art. 1 van de Wet
voordoet.
Enerzijds immers verzet het belang van de arts over wie is geklaagd, er zicb
tegen dat in een zodanige situatie de verdere bebandeling alsnog zou uitrnonden
in oplegging van een m aatregel als voorzien in art. 5 lid 1.
Anderzijds echter zijn bij de vraag of zicb een geval als bedoeld in art. 1 voor-
doet, zozeer belangen van de volksgezondheid in het algemeen en die van
recbtstreeks belanghebbenden in bet bijzonder betrokken, dat niet kan worden
aangenomen dat de bovenvermelde omstandigheid - overschrijding van een
"redelijke termijn" - meebrengt dat een onderzoek naar aanleiding van de k1acbt
verder acbterwege moet blijven.
Het onderdeel betoogt dus terecbt dat bet hof gebouden was zicb een oordeel
te vormen en uitspraak te doen naar aanleiding van de door de inspecteurs
ingediende k1acht. ..274

Daarop concludeert IUj tot verwerping van bet beroep. De HR voigt die conclusie
niet, maar stelt:

Daarop vernietigde de HR de bestreden uitspraak en verwees de zaak naar het Ho
te Leeuwarden ter verdere bebandeling en beslissing. In zijn ooot ooder dit arrest
meldt Alkema dat de behandeling in Leeuwarden voorlopig is uitgesteld, omdat de

274 Eeo gelijkluideode beslissing als HR 7-2-1986, NJ 1986,791 is ook genomen
door Hof Amsterdam 18-2-1988, R 11/87. Zie daarover Vao Siooteo, WPNR
5927, p. 481.
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beklaagde de kwestie aan de Europese Commissie voor de reebten van de mens
heeft voorgelegd.

Tucbtzaken kunnen starten door een klacbt van een belanghebbende. In dat geval
beef! de aangeklaagde er belang bij, dat over de klacht zo spoedig mogelijk een
definitieve bes1issing wordt genomen door bet tucbtgezag. Anderzijds kan ook de
klager belang bij een voortvarende beslissing bebben. De inspecteurs uit bovenver-
melde zaak wilden bijvoorbeeld met bet oog op de belangen van de volksgezond-
beid, dat er snel op bun klacht een beslissing zou volgen. In bet strafreebt kan men
de OvJ niet ontvankelijk verklaren als bij te lang gedraald heeft. Uit bovenstaand
arrest blijkt ecbter, dat bet in bet tucbtrecbt mogelijk is, dat bet gedrag van
partijen totaal geen invloed op bet tijdsverloop beef! gebad. De HR beef! daarom
naar mijn mening een origineel compromis tracbten te vinden door de mogelijk-
beid te openen dat de zaak verder wordt bebandeld zonder dat uiteindelijk een
straf wordt opgelegd. Dit boudt mijns inziens in dat bet mediscbe tuchtcollege op
gewone wijze dient te oordelen of de klager ontvankelijk is, de reebter bevoegd, de
feiten bewezen zijn, er sprake is van een tucbtrechtelijk vergrijp en of de dader
strafhaar is. Hoewel aI deze vragen met ja zijn beantwoord, wordt dus geen straf
opgelegd.

Aldus zijn eebter DOgniet alle problemen opgelost. Ten eerste wijst Alkema in
zijn noot onder dit arrest er terecbt op, dat op deze wijze geen rekening wordt
gebouden met de mate waarin de redelijke termijn is overscbreden. Bovendien rijst
de vraag of aile tucbtwetten toestaan, dat geen sanctie wordt opgelegd.27s In ieder
geval oordeelde bet Centraal Mediscb Tuebtcollege in 1985 dat de Medisebe Tucht-
wet niet voorziet in "schuldlgverklaring zonder oplegging van straf", Het CMT wijst
er bovendien op, dat zo'n verklaring anders tot gevolg zou bebben, dat er een
categorie beslissingen zou bestaan, waarvan minst genomen onduidelijk is of en,
zo ja, voor wie daarvan boger beroep zou opeustaan.276 Bovendien kan bet voort-
zetten van de tucbtprocedure in str.#d komen met de onscbuldpresumptie opgeno-
men in art. 6, tweede lid, EVRM.2 Als zo'n uitspraak weI is toegestaan, kan bij
dan meewegen alsof er sprake is van recidive? Hopelijk doet de Europese Com-
missie over een aantal van bovenstaande vragen spoedig een uitspraak.

In een strafzaak beeft de HR op 7 april 1987278 DOgeen andere sanctie mogelijk
gemaakt om de gevolgen van oversebrijding van de redelijke termijn te verzaebten.
Voortaan is ook strafvermindering een adequate genoegdoening. Dit lijkt mij ook
voor bet wettelijke tucbtreebt een tbeoretiseb betere oplossing, omdat dan weI
rekening kan worden gehouden met de mate waarin de redelijke termijn is over-
sebreden. Ook wordt zo tegemoetgekomen aan de andere bierboven genoemde
bezwaren.

275 Zie daarover paragraaf 3.11.1.7.
276 CMT 2-5-1985, Stcrt. 1986,99, p. 4. Zie ook CMT 14-1-1988, Stert. 1988,

131, p. 12-13, waar het CMT de Hoge Raad er uitdrukkelijk op wijst dat de
Mediscbe Tucbtwet een scbuldig verklaren zonder oplegging van een maat-
regel niet kent.

277 Zie verder paragraaf 3.7.3.1.
278 NJ 1987,587.
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Het arrest van 7 april 1987 hoeft overigens niet met het arrest van de HR in de
medische tuchtzaak in strijd te zijn. De redelijke termijn werd namelijk in die
laatste zaak al meteen in eerste aanleg fors overschreden. Dit zou de reden kuuuen
zijo, dat hier de conclusie getrokken moet worden, dat in casu helemaal geen straf
moet worden opgelegd.279

3.7.4 Rechten en positie kJager

In paragraaf 3.7.3 zijn de rechten en de positie van de beklaagde ten aanzien van
het onderzoek ter zitting in eerste aanleg besproken. In deze paragraaf staan die
rechten en die positie van de klager centraal, waarbij van de regelingen, waarin er
sprake is van een klager, aIleen die worden besproken waarin aan de klager andere
rechten, dan hiervoor in paragraaf 3.7.3 besproken, of beduidend minder rechten
zijn toegekend dan aan de beklaagde.280

In paragraaf 3.2 is een overzicht gegeven van de regelingen waarin uitdrukkelijk
voorzien is in het indienen van een klacht. Tevens is daar behandeld welke perso-
nen of instanties de bevoegdheid hebben een klacht in te dienen. Daarbij is geble-
ken dat er twee zienswijzen zijn op de procespositie van de klager.

Enerzijds kan een klager meer gezien worden als een belanghebbende partij en
dus, net als in het civiele proces, meer gezien worden aIs een partij die gelijkwaar-
dig wordt geacht aan het tuchtrechtelijk rechtssubject. In dat geval zouden de
klager en de aangeklaagde dus dezelfde rechten dienen te worden toegekend.

Anderzijds kan een klager meer worden beschouwd als een aankiager en dus
vergeleken worden met een officier van justitie in een strafproces. In dat geval
zou de klager zelfs meer (en andere) rechten dan de beklaagde dienen te worden
toegekend.

Door dit onderscheid heen loopt de vraag wie in het concrete geval gebruik
maakt van het hem toekomende klachtrecht. Bijvoorbeeld in het medisch tucht-
zaak zou het verschil kunnen maken of tegen een arts een klacht wordt ingediend
door de echtgenoot van een benadeelde patient, door een andere arts of door een
inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Bijvoorbeeld een echtge-
noot van een patient is niet gebonden aan een beroepsgeheim, zodat de vraag kan
rijzen of hij inzage dient te krijgen in aIle processtukken die bovendien niet betrek-
king hebben op zijn eigen medische gegevens. Met het oog hierop bepaalt art. 38
van het Regiement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen dat de voorzitter
van het tuchtcollege kan beslissen dat bepaalde stukken geheel of gedeeltelijk van
het ter inzage Iiggen zullen zijn uitgesloten. Deze beslissing kan zowel algemeen
luiden aIs slechts gelden voor bepaalde door de voorzitter aangewezen personen.
De persoon over wie geklaagd is en de klager, indien hij iospecteur van het Staats-
toezicht op de Volksgezondheid is, hebben steeds het recht op volledige inzage.
Van het niet-volledig zijn van de stukken wordt aan de betrokkenen bij de inzage
mededeling gedaan. Indien nit een stuk gedeelten worden weggelaten, moet bo-

279 Zie verder paragraaf 3.11.2.2.
280 Zie ook de paragrafen 3.5.4 (vooronderzoek), 3.6.4 (intrekking van de

klacht) en 3.6.5 (dood van de klager).
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vendien de plaats waar iets is weggelaten in het sink duidelijk zijn aangegeven. Van
deze beslissing staat gedurende drie dagen na de mededeling beroep open op het
tuchtcollege. Een zelfde bepaling is in art. 55, tweede lid, van het Reglement
opgenomen ten aanzien van tijdens de verhoren aan het tuchtcollege overgelegde
schriftelijke stukken. De voorzitter kan ook bepalen dat bepaalde getuigen buiten
tegenwoordigheid van de klager of de aangeklaagde of van beiden worden gehoord.
In dat geval wordt de klager en de aangeklaagde onmiddellijk na hun terugkomst
voorlezing gedaan van het procesverbaal van de buiten hun tegenwoordigheid af-
gelegde verklaringen, De voorzitter kan ten aanzien van de klager, die geen inspec-
teur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid is, beslissen dat die voorlezing
geheel of gedeeltelijk achterwege zal blijven. Hiervan wordt de klager uitdrukke-
lijk mededeling gedaan. Hij kan terstond mondeling in beroep komen bij het tucht-
college.281 Een ander voorbeeld is te vinden in art. 43 van het Reglement, waar
bepaald is dat de aangeklaagde zich op de zitting door een rechtsgeleerde raads-
man kan doen bijstaan. Ten aanzien van de klager is hieromtrent niets geregeld.

Ook in art. 40 van de Loodsenwet is aileen ten aanzien van de aangeklaagde
geregeld dat hij zich kan doen bijstaan door een raadsman en dat hij van de pro-
cesstukken kennis kan nemen. Art. 32 van het voorstel van Wet op de uitoefening
van de diergeneeskunde gebruikt dezelfde bewoordingen.

In art. 56 van het Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988wordt ervan
uitgegaan dat het tuchtcollege een zaak ook op klachte in behandeling kan nemen,
maar vervolgens wordt er bij de beschrijving van de tuchtprocedure in eerste aan-
leg niet meer gesproken over een klager.

Tot slot is in het accountantstuchtrecht bepaald dat aan de klager onverwijld
een afschrift van de beslissing in eerste aanleg wordt gezonden, indien de
beslissing betreft een bezwaar, dat op klacht in behandeling is genomen, en de
gehele of gedeeltelijke ongegrondverklaring Vanhet bezwaar inhoudt. Van een
beslissing inhoudende de gegrondverk\aring van een op klacht in behandeling
genomen bezwaar, zendt de raad van tucht afschrift aan de klager zodra zij onher-
roepelijk is geworden.282

3.7.5 Geheimhoudingsplicht ten aanzien van de zaak

Enkele wettelijke tuchtregelingen bevatten een uitdrukkelijke geheimhoudingsver-
plichting ten aanzien van de tuchtzaak. Gewoonlijk is deze opgelegd aan de leden
en plaatsvervangende leden en aan de (plaatsvervangende) secretaris van het tucht-

281 Art. 51 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen.
282 Art. 45 Wet op de Registeraccountants; art. 45 Wet op de Accountants-

administratieconsulenten. Hierop wordt uitgebreider ingegaan in de paragra-
fen 3.11.2.5 en 3.11.2.6.
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college.283

De geheimhoudingsverpliehting in art. 14 Medische Tuchtwet betreft de aanhan-
gige zaken, de behandeling van een zaak en de besIissingen, voor zover een en
ander niet in de openbaarheid is gebraeht door behandeling in een openbare zit-
ting, door een openbare uitspraak of door een bekendmaking. Deze geheimhou-
dingsverplichting geldt niet tegenover ambtenaren van politie of justitie voor zover
mededeling aan hen op grond van een wettelijk voorsehrift vereist is. Op grond
van art. 30, eerste lid, Wet op de paramedisehe beroepen is deze geheimhoudings-
bepaling toegespitst op de zaken, die aanhangig zijn of aanhangig zijn geweest,
op hetgeen in verband met de behandeling daarvan tot hun kennis komt, op de be-
raadslaging in raadkamer en op de beslissingen, voor zover niet uit het bepaalde
bij of kraehtens deze wet het tegendeel voortvloeit.

Op grond van art. 24 van het voorstel van Wet op de uitoefening van de
diergeneeskunde is aan de (plaatsvervangende) leden en de (plaatsvervangende)
seeretaris van het tuchtcollege verboden hetgeen zij als zodanig te weten zijn
gekomen verder bekend te maken284 dan voor de uitoefening van hun funetie
gevorderd wordt. Deze verplichting geldt niet tegenover ambtenaren van politie
of justitie, voor zover mededeling aan hen op grond van een wettelijk voorsehrift
vereist is. Zij zijn bovendien verplieht het geheim te bewaren "om trent de gevoe-
lens die in de raadkamer over aanhangige zaken zijn geuit".285

Art. 10 van het Landbouwuitvoerbesluit 1963 (Algemene Voorwaarden) laat de
geheimhoudingsplieht gelden voor aIles wat de (plaatsvervangende) leden, deskun-
dige bijzitters en seeretarissen van de raad van beroep in verband met de uitoefe-
ning van hun funetie omtrent persoonlijke en zakelijke omstandigheden van een
appellant ervaren.

In art. 17 Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet is uitdrukkelijk bepaald dat
de geheimhoudingsplieht ook geldt na beeindiging van de funetie.

Art. 6Oa, vierde lid, Advocatenwet geeft de mogelijkheid dat aan de bevoegde
autoriteit van de staat van herkomst van de betrokken bezoekende advocaat

283 Art. 14 Medische Tuchtwet; art. 30 Wet op de paramedisehe beroepen; art.
24, tweede tot en met vierde lid, j" art. 26, vijfde lid, voorstel van Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde; art. 26, tweede lid, Schepenwet (geheim
der raadkamer); art. 4, tweede lid, Luchtvaartrampenwet (geheim der raadka
mer); art. 10 Landbouwuitvoerbesluit 1%3 (Algemene Voorwaarden); art. 17
Tuehtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet; art. 34 Loodsenwet; art. 39 j' art.
49 Wet op de Registeraccountants j' art. 5, tweede lid, Verordening op de
tuehtreehtspraak; art. 38 Wet op de Accountants-administratieconsulenten.

284 Deze zinsnede en die betreffende het geheim van de raadkamer zijn ook
opgenomen in art. 17 Tuchtreehtbesluit Landbouwkwaliteitswet, in art. 39 j'
art. 49 Wet op de Registeraecountants j' art. 5, tweede lid, Verordening op
de tuchtreehtspraak, en in art. 38 Wet op de Accountants-administratiecon-
sulenten.

285 Art. 34 Loodsenwet bevat dezelfde zinsneden als het voorstel van Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde, maar hier is de geheimhoudingsverplieh
ting opgeheven tegenover ambtenaren, dus zonder de toevoeging "van politie
of justitie".
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mededelingen kunnen worden gevraagd van de nodige gegevens over diens beroeps-
uitoefening en kennis zal worden gegeven van iedere genomen beslissing, "een en
ander onverminderd het vertrouwelijke karakter van die inlichtingen."

In enkele tuchtwetten is ook uitdrukkelijk opgenomen dat het tuchtcollege dat
oordeelt in hoger beroep, het tuchtcollege in eerste aanleg dat de beslissing
waartegen beroep is ingesteld heeft genomen, kan uitnodigen inlichtingen te
verstrekken.286

Op grond van de Medische Tuchtwet en de Wet op de paramedische beroepen zijn
ook de hoofdinspecteurs en de inspecteurs van het Staatstoezicht op de Volksge-
zondheid tot geheimhouding op dezelfde voet als de (plaatsvervangende) leden
en de (plaatsvervangende) secretaris verplicht, welke geheimhoudingsplicht zich
tevens uitstrekt tot de indiening van de k1acht.287

Degene, di~ grond van art. 2, zesde lid, Luchtvaartrampenwet een schouw
heeft verricht , is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem op die plaatsen
"omtrent de uitgeoefende werkzaamheden bekend is geworden, voor zoover die
geheimhouding niet in strijd is met de wettelijke bepalingen".

Op grond van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie=? kan door het
tuchtgerecht aan de deskundige een geheimhoudingsplicht worden opgelegd.

Bovendien bepaalt het RegIement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen
dat de voorzitter maatregelen kan nemen ter verzekering van de geheimhouding
van de ter inzage liggende stukken.290

3.7.6 Subjectieve cumulatie

Onder subjectieve cumulatie dient te worden verstaan de indiening van een k1acht
van een k1agerbetreffende een zaak ten opzichte van meer dan een beklaagde, of
van meer dan eel! klager ten opzichte van ;;en beklaagde, of van een aantal k1agers
ten opzichte van een aantal beklaagden.

286 Art. 89, derde lid, voorstel van Wet big; art. 37, vijfde lid, voorstel van Wet
I op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 53, derde lid, Wet op de

Registeraccountants; art. 53 Wet op de Accountants-administratieconsulen-
ten; art. 50f, derde lid, Wet op het Notarisambt (nodigt uit de nodige inlich-

I tingen te verstrekken); art. 57, derde lid, Advocatenwet.
2137Art. 14 Medische Tuchtwet; art. 30, tweede lid, Wet op de paramedische

beroepen ("behoudens voorzover ter uitvoering van deze wet overleg met
ambtenaren van justitie en van het Staatstoezicht op de volksgezondheid

, wordt vereist."),
2J38 Zie paragraaf 3.5.2.
2139Art. 12, vierde lid, j' art. 24 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie,

van overeenkomstige toepassing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouw-
kwaliteitswet, in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet, in art. 54 Wet Autover-

I voer Goederen en in art. 44 Loodsenwet.
2[90Art. 39 j' art. 61 j' art. 87, eerste lid, j' art. 91, eerste lid, RegIement

medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen. Zie paragraaf 3.7.3.5.
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In enkele reglementen op grond van de Landbouwkwaliteitswet wordt expliciet
mogelijk gemaakt, dat overtredingen van de voorschriften, door twee of meer
aangeslotenen begaan, tegelijkertijd tuchtrechtelijk kuonen worden afgedaan. 291

Andere voorbeelden zijn te halen nit de jurisprudentie. Eon kIacht richtte zich
tegen drie registeraccountants: de vennoot van een accountantsmaatschap, die
belast was met de controle van de jaarstukken van een besloten vennootschap en
twee van zijn medewerkers, die hem daarbij behulpzaam zijn ~eest en die de
afgegeven accountantsverklaringen hebben medeondertekend . In zo'n gevaJ is
het efficient de klacht tegen de drie tuchtrechtelijke rechtssubjecten in een tucht-
proces te behandelen.

Het CentraaJ Medisch Tuchtcollege en de schrijvers zijn van oordeel dat een
klacht ten aanzien van meer dan een arts, in een afzonderlijke uitspraak per arts
dient te worden afgedaan293.Sanders sluit overigens daarbij niet uit, dat samen-
hangende klachten op dezelfde terechtzitting worden behandeld.

In het medisch tuchtrecht zijn wei vele voorbeelden te vinden van twee of meer
klagers die een klacht indienen tegen hetzelfde tuchtrechtelijke rechtssubject294.
In een zaak, waarin vier klaagsters een klacht tegen een psychiater-psychothera-
peut hadden ingediend overwoog het College voor de beslissing in eerste aanleg
expliciet:

"Overwegende dat de onderhavige klachten dermate met elkaar verbonden zijn,
dat de zaken gevoegd behandeld zijn ter zitting, met dien verstande dat op ver-
zoek van de raadsman van de arts bij het uitvoerig horen van ieder van de ver-
schenen klaagsters de andere klaagsters de zaaJ hebben verlaten, doch klaa~-
sters overigens de behandeling van de zaken geheel bebben mecgemaaktv.f 5

Meer dan eon klager kan (samenhangende) klachten tegen meer dan een tucht-
rechtelijk recbtssubject indienen. Een voorbeeld daarvan is te vinden in raad van
tucht 1990-10,waarin een klacht van leden van een cooperatieve serviceflatvereni-

291 Art. 20, tweede lid, Reglement op de tuchtrecbtspraak van de Stichting
Nederlandse Baconcontrole; art. 29, tweede lid, voorlopig tuchtreglement van
de Stichting Scharreleieren-controle; art. 25, tweede lid, Tuchtreglement
van de Vereniging Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit (op
eenzelfde zitting worden behandeld); art. 20, tweede lid, Reglement op de
tuchtrecbtspraak van de Stichting Nederlandse V1eeswarenkontrole; art. 20,
tweede lid, Reglement op de Tuchtrechtspraak van de Stichting Bloembollen-
keuringsdienst.

292 Raad van beroep 1987-14,de Accountant 1987, p. 47.
293 De Gaay Fortman 1947, p. 26; Sanders 1%7, p. 66 en Orion 1987, p. 35.
294 HR 7-2-1986, NJ 1986,791 (een inspecteur van de volksgezondheid en een

inspecteur van de volksgezondheid voor de geneesmiddelen); MT 6-4-1987,
Stcrt. 1987, 194, p. 8-9 (vader en broer van de overleden patient). Indien
meer personen beroep bebben ingesteld, worden hun beroepen tegelijk behan-
deld op grond van art. 86 j" art. 89 j' art. 91 j' art. 92 j' art. 95 Reglement
medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen. Zie tevens paragraaf 3.7.7.

295 Te lezen in Hof27-6-1984, Stcrt.1985,149, p. 9.
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ging ingediend tegen twee registeraccountants ongegrond is bevonden.2%

In het bovenstaande ging ik er van uit dat de tuchtrechtelijke rechtssubjecten
tot het ambtsgebied van hetzelfde college behoren297.

3.7.7 Objectieve cumulatie

Objectieve cumuJatie is de voeging van meer dan een tuchtrechteiijk vergrijp ten
aanzien van een beklaagde.

Enkele reglementen op grond van de Landbouwkwaliteitswet voorzien er in, dat
meerdere overtredingen van de voorschriften, door dezelfde aangeslotene begaan,
tegelijkertijd tuchtrechtelijk kunnen worden afgedaan.298

Andere voorbeelden zijn te halen uit de jurisprudentie. De in de vorige
paragraaf genoemde zaak, waarin vier klaagsters een klacht tegen een psychiater-
psychotherapeut hadden ingediend, bevat ook een voorbeeld van objectieve
cumulatie. Hem werd namelijk onder andere verweten onvoldoende nazorg en
toediening van verkeerde medicijnen.

Art. 38 Wet op de Krijgstucht en art. 75 voorstel van Wet militair tuchtrecht
bepalen, dat bij tuchtrechtelijke bestraffing van een militair die een of meer
tuchtvergrijpen heeft gepleegd, slechts een straf wordt opgelegd.

Het hof van discipline oordeelde dat

"het in het algemeen ongewenst geacht moet worden dat op klachten van onder-
scheidene klagers - welke klachten onderling geen samenhang hebben - in een
beslissing uitspraak wordt gedaan;
dat weliswaar thans het Hof ook in een beslissing het onderhavige appel, hoewel
betrekking hebbende op twee klachten, zal moeten afdoen, doch zulks uiet anders
mogelijk is, aangezien slechts een beslissing in haar geheel aan het oordeel van
het Hof is onderworpen.',299

Het voordeel van gevoegde behandeling is gelegen in de proceseconomie.W Er
zitten thans echter ook nadelen aan. Een voorbeeld is te vinden in NJ 1988, 38. X
diende een klacht in tegen een psychiater. Het Medisch Tuchtcollege te Eind-

Raad van tucht 1990-10, de Accountant mei 1990, p. 549 en p. 547.
97 Sanders 1%7, p. 67 geeft een voorbeeld waar dit uiet het geval is.
98 Art. 20, eerste lid, Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting

Nederlandse Baconcontrole; art. 29, eerste lid, voorlopig tuchtreglement van
de Stichting Scharreleieren-controle; art. 25, eerste lid, Tuchtreglement
van de Vereniging Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit; art.
20, eerste lid, Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting Neder-
landse Vleeswarenkontrole; art. 20, eerste lid, Reglement op de Tucht-
rechtspraak van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst.

99 HvD 2-12-1968, Adv.bl. 1%9, p. 172.
Indien meer personen beroep hebben ingesteld, worden hun beroepen
tegelijk behandeld op grond van art. 86 i" art. 89 j" art. 91 jOart. 92 i" art. 95
Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen.
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"kan de klager - niet zijnde een inspecteur van het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid - bij de Hoge Raad beroep in cassatie instellen van een
beslissing van het gerechtshof, waarbij ( ..) zijn k1aeht is afgewezen."

hoven verklaarde de k1aeht gegrond. Op het door de psychiater ingestelde hoger
beroep besliste het hof dat de eerste twee onderdelen van de k1acht gegrond
waren. Voor het overige heeft het hof de k1acht verworpen. Klaagster stelde daar-
op beroep in cassatie in. Ingevolge art. 93 Regiement medisch tuchtreeht en oplos-
sing van geschillen

"Het standpunt van de HR heeft tot gevolg dat klagers wier k1aeht in dezelfde
besehikking is afgewezen, geen recht van appel of cassatie hebben. Bij de
toenemende neiging om, gelet op de hoeveelheid zaken, k1aehten waar mogelijk
gevoegd te behandelen, is dit een consequentie waarvan men de wenselijkbeid
kan bctwijfelen,"

De Hoge Raad legt deze bepaling zo nit, dat als de k1aeht tot het opleggen van
enige maatregel heeft geleid, de klager het reeht van hoger beroep of cassatie
mist. Nu de door klaagster ingediende klacht ten dele gegrond en ten dele onge-
grond is verklaard, kan klaagster niet in haar cassatieberoep worden ontvangen.
In zijn noot onder dit arrest wijst Vranken er op, dat deze beslissing zelfs geldt in
een geval, waarin k1achten van versehillende klagers gevoegd worden behandeld
en in een beschikking worden afgedaan, waarbij een aantal k1achten gegrond en
een aantal andere k1achten niet gegrond worden geoordeeld.

In het voorlopig verslag met betrekking tot het voorstel van Wet big is door een
aantal partijen vragen gesteld ten aanzien van het beperkte beroepsreeht van de
k1ager. Tereeht heeft de regering naar aanleiding daarvan de beroepsmogelijkbe-
den van de klager verruimd, want objectieve cumulatie mag niet ten koste gaan v
de rechten van de verdediging en van de rechten van de klager. De klager kan
volgens het gewijzigde voorstel van Wet beroep instellen "voor zover zijn klacht is
afgewezen ofvoor zover hij niet-ontvankelijk is verklaard". De memorie van ant-
woord voegt er echter aan toe, dat het centraal tuchtcollege bij de beoordeling v
dat beroep ook dat gedeelte van de klacht kan betrekken dat door het regionale
tuchtcollege gegrond is verklaard.301 Met het oog daarop lijkt het mij mogelijk,
dat indien de k1ager beroep instelt tegen het afgewezen of niet-ontvankelijk ver-
klaarde deel van zijn klacht en hij tevens bezwaar heeft tegen het gegrond verkla-
rende deel van de beslissing (bijvoorbeeld een te lage sanetie), hij deze bezwaren
in een "overweging ten overvloede" aan zijn beroepschrift toevoegt.

301 Kamerstukken II 1986-1987, 19522, Dr. 5, p. 60-61; 1987-1988, Dr. 7, p. 135
en p. 87-88. Zie art. 89, vierde lid, voorstel van Wet big.
Art. 88, zesde lid, voorstel van Wet big bepaalt dat indien tegen de
eindbeslissing van het regionale tuehteollege door twee of meer personen
beroep is ingesteld en tenminste twee van hen ontvankelijk zijn, deze
beroepen gezamenlijk worden behandeld. Zie verder paragraaf 3.12.4.
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3.8 Bewijs

3.B.1Inleiding

Art. 6 EVRM en art. 14 IVBP bevatten geen uitgewerkte bepalingen betreffende
de bewijsvoering. Art. 6, eerste lid, EVRM bevat geen regeling voor het bewijs
voor zover het betreft welke bewijsmiddelen toelaatbaar zijn en wat hun bewijs-
kracht is. Deze vragen zijn hoofdzakelijk afhankelijk van het nationale recht.! Op
de wijze van bewijsvoering kan overigens wei controle worden uitgeoefend door te
onderzoeken, op grond van evaluatie van het proces in zijn geheel, of er in casu
sprake is van een "fair hearing" besloten in het eerste lid van beide artikelen2
Daarnaast regelen voor een ieder "charged with a criminal offence", art. 6, derde
lid, sub d, EVRM en art. 14, derde lid, sub e, IVBP het ondervragen van getui-
gen3. Uit het tweede lid van die beide artikelen is ook een bewijslastverdeling af
te leiden".

In deze paragraaf zal blijken, dat in de wettelijke tuchtregelingerr' de bewijs-
voering zeer summier is geregeld.

3.8.2 Theorie

In de wettelijk geregelde tuchtprocedure dienen eerst de feiten te worden vastge-
steld. Pas daarna is het mogelijk een oordeel uit te spreken over de gedragingen,
die tot de klacht of het ambtshalve optreden aanleiding gaven. Eerst dient dus
overtuigend te blijken, dat een gedraging van het aangeklaagde tuchtrechtelijke
rechtssubject heeft plaatsgevonden'', Zo ja, dan moet om over te kunnen gaan
tot een tuchtrechtelijke bestraffmg, het handelen of nalaten schending van een

edragsregel opleveren 7.
In paragraaf 3.6.1 is uitvoerig behandeld, dat het niet in elk wettelijk geregeld

uchtrecht verplicht voorgeschreven is aile te beoordelen feiten in een tenlaste-
egging op te nemen, omdat het het tuchtcollege in eerste aanleg wordt toege-

1 7450/76, D & R 9, p. 109. Schenk, Series A, vol. 140, p. 29.
2 343/57, Yb IV, p. 568; 6172/73, D & R 3, p. 77-78; 7450/76, D & R 9, p. 109;

7945/77, D & R 14, p. 228-231; 8414/78, D & R 17, p. 233-234. Schenk, Series
A, vol. 140, p. 29 (niet geschonden); Barbera, Messegue en Jabardo, Series
A, vol. 146, p. 31-38 (geschonden); Kostovski, Series A, vol. 166, p. 19, NJ
1990, 245 met noot EA. Alkema (art. 6, derde lid, sub d, j" eerste lid
geschonden).

3 Zie hiervoor paragraaf 3.7.3.7.
4 Zie hiervoor paragraaf 3.7.3.1.
5 In de paragrafen 3.1.7 en 3.1.9 is onderzocht of art. 6 EVRM en art. 14 IVBP

van toepassing zijn op wettelijk geregeld tuchtrecht.
6 OA.C. Verpaalen, Het bewijs in tuchtzaken, Adv.bl. 1968, p. 380; Schenk

1975, p. 23-24; art. 73 j' 71 voorstel van Wet militair tuchtrecht.
7 Art. 73 voorstel van Wet militair tuchtrecht.
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staan ambtshalve op te treden. Omdat bovendien de k1acht onduidelijk geformu-
leerd kan zijn, zal bet tucbtcoUege dus eerst zelf een correct beeld van bet
gebeuren dienen te krijgen.

Aileen in de artikelen 70 tot en met 72 van bet voorstel van Wet militair tucht-
recbt worden de bewijsmiddelen geregeld. In aUe overige wettelijke tuchtregelin-
gen ontbreken bewijsregels en een opsomming van de bewijsmiddelen. Daaruit
moet worden geconcludeerd, dat er in de wettelijk geregelde tuchtprocedure
over bet algemeen sprake is van een vrij bewijsstelsel''. Dat boudt in, dat bet
tucbtcoUege vrij is in de acceptatie en de waardering van bewijsmiddelen. Voldoen-
de voor een bewezenverklaring is, dat bet tucbtcoUege op euigerlei wijze ervan
overtuigd is dat de bek.laagde beeft gebandeld of nagelaten zoals bem verweten
wordt. Het tucbtcoUege moet

"Als bewijsmiddelen worden alleen erkend:
a. eigen waarneming door de commandant van een in de beschuldiging om-
schreven gedraging;
b. eigen waarneming door de commandant tijdens bet onderzoek;
c. verklaringen van de bescbuldigde;
d. verklaringen van een getuige;
e. verklaringen van een deskundige;
f. geschriften.'

"zowel ingeval van een ambtshalve onderzoek als wanneer een k1acbt is gedaan
met aUe gepaste middelen ernaar ( ..) streven naar menselijke maatstaf redelijke
zekerbeid te verkrijgen of de geincrimineerde gedragingen aI dan uiet zijn
begaan'".

Bakker en De Doelder bepleitenl'' voor de in het economisch tucbtrecbt (dat wi!
zeggen op grond van bijvoorbeeld de Wet op de Bedrijfsorganisatie, de Landbouw
kwaliteitswet, de Zaaizaad- en Plantgoedwet en de Wet Autovervoer Goederen)
te banteren bewijsregels zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de artikelen
338 en volgende WvSv en ook bet negatief wettelijk bewijsstelsel uit bet strafpro-
ces over te nemen. Het voorstel van Wet militair tuchtrecbt sluit reeds aan bij art.
339 WvSv. Art. 70 van het voorstelluidt:

Art. 71 geeft een regeling voor de bewijskracht:

"Op zichzelf leveren voldoende grondslag voor de overtuiging dat de in de
beschuldiging omschreven gedraging heeft plaatsgevonden:
a. de eigen waarneming genoemd in bet voorgaande artikel onder a;

8 Zie reeds Roling 1936, p. 56; De Doelder 1981, p. 138 en p. 193-195 en
Balkema 1986, p. 297.

9 Deze conclusie van Verpaalen, Adv.bl. 1968, p. 382, met betrekking tot de
taak van de raad van toezicbt in het advocatentuchtrecht, geldt naar mijn
mening voor aile tuchtcoUeges.

10 Bakker en De Doelder 1984, p. 281-282.
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b. de in een getuigenverklaring of in een geschrift opgenomen waarneming van
een in de beschuldiging omschreven gedraging, door een militair of andere
ambtenaar, die uit hoofde van zijn functie of rang met enig toezicht op de nale-
ving van gedragsregels is belast."

Ii Art. 72 voegt er aan toe:

I 'Feiten of omstandigheden van a1gemene bekendheid behoeven geen bewijs.'

Het vrije bewijsstelsel past echter naar mijn mening beter bij de aard van het
tucht(procedure )recht, waar immers een instantie aIs het Openbaar Ministerie
ontbreekt. Het vrije bewijsstelsel is te onderscheiden in het stelsel der bloot
gemoedelijke overtuiging (conviction intime) en in het stelsel der beredeneerde
overtuiging (conviction raisonnee), Het eerstgenoemde stelsel ontkent

'bet bestaan van objectieve bewijsregels, althans van objectieve regels voor de
bewijskracbt, en laat bet alles over aan den subjectieven indruk des recbters.
(..) Uit den aard der zaak sluit bet ook elke omkleeding met redenen van de
beslissing uit.

In de wetgeving van andere landen komt bet vrije bewijsstelsel in meer
gematigden vorm voor. Wei wordt ook daar de recbter geheel vrij gelaten in
het vormen zijner overtuiging, doch het bestaan van wetenschappelijke regels
omtrent de kracbt der bewijsmiddelen wordt niet ontkend. AI zwijgt de wet over
die bewijskracbt, den recbter wordt de plicbt opgelegd van de wijze, waarop bij
zijn overtuiging beeft verkregen, rekenschap te geven door zijne beslissing met
redenen te omkleeden.vl!

Deze conviction raisonnee Iijkt mij voor het tucbtrecht bet meest voor de hand

f
'ggende bewijsstelsel.P De motivering van een beslissing is immers nodig om op
oede gronden recbtsmiddelen tegen bet vonnis in te kunnen stellen. Ook voor de
cceptatie van de uitspraak door de direct betrokkenen kan een motivering niet

worden gemist.
De Doelder overweegt, dat de tuchtrechter, net zomin als de strafrecbter,

gebruik mag maken van bewijsmiddelen, die op onrechtmatige wijze zijn verkre-
gen. De tuchtrecbter zal zelfstandig moeten oordelen over de mogelijke onrecht-
matigheid van bet bewijs.u De woorden 'met aile gepaste middelen", die door
Verpaalen in zijn bierboven geciteerde conclusie worden gebruikt!", wijzen naar

11 Blok en Besier IT,p. 126-U? Zie ook Melai, Wetboek van Strafvordering,
aant. 20, 22 en 24 bij art. 338-344.Ten Berge/Tak 1983, deel1, p. 352-356,
nr.856-861.

12 Hoewel volgens Van den Bosch 1984, p. 255, in de memorie van toelicbting
bij de Wet op de Krijgstucbt uitgegaan wordt van de conviction intime, is
volgens hem daarvoor tbans de conviction raisonnee in de plaats gekomen.
Taat 1948, p. 83 en p. 134.

13 De Doelder 1981, p. 138.
14 Verpaalen, Adv.bl. 1968, p. 382.



"enerzijds de klager in bet mediscb tucbtrecbt niet gebouden is bewijs aan te
dragen en dat anderzijds bet college niet gebouden is aan de band van bepaalde
specifieke bewijsmiddelen tot zijn oordeel te komen. Van "bewijs" in de norm ale
zin van bet woord is kortom geen sprake. Dit beeft tot gevolg dat bet tucbt-
college op iedere klacht, boe deze ook is geformuleerd of totstandgekomen, kan
reageren. Hiermee verdraagt zich niet dat een onderzoek zou moeten acbter-
wege blijven omdat klager gebruik zou bebben gemaakt van strafrecbtelijk
onrecbtmatig verkregen bewijsmateriaal.
2.10 Het college wi! bier nog aan toevoegen dat bet van oordeel is dat niet
gezegd kan worden dat klager op onrecbtmatige wijze kennis beeft gekregen
van bet bedoelde materiaal. De enkele omstandigbeid dat dit door opsporings-
ambtenaren op zodanige wijze in beslag is genomen dat dit in bet strafproces
niet gebruikt kon worden, behoeft niet mee te brengen dat anderen dan de
officier van Justitie, die daar kennis van nemen, die kennis niet zouden mogen
gebruiken om een klacbt te formuleren.',15

I
mijn meoing in diezelfde riebting. Een voorbeeld van zo'n zelfstandig onderzoek is I
te vinden in een uitspraak van het mediscb tucbtcollege 's-Gravenhage. Het college:
in Eerste Aanleg concludeert, dat:

Inparagraaf 3.10.2 wordt de samenloop van een tucbtprocedure en een strafrechte,
lijke en/of civielreebtelijke procedure bebandeld.

3.B.3 Vonnen van bewijs

Er zijn vele vormen van bewijs, die in wettelijke tucbtregelingen zijn opgenomen
of in de tucbtrecbtelijke jurisprudentie worden geaccepteerd.

Ten eerste is bruikbaar de eigen waarneming door de commandant van een in
de beschuldiging omschreven gedragingl? en ten tweede de eigen waarneming
door de commandant tijdens het onderzoek'{,

Ten derde kunnen de verklaringen van het aangeklaagde tucbtrechtelijke rechts-r
subject tot bewijs dienen. Vaak is voorgescbreven dat bet tucbtcollege bet tucht-
recbtelijke recbtssubject moet of kan boren, altbans beboorlijk moet oproepen 18
Troostwijk constateert, dat de ambtenarenrechter een eigen oordeel over de
feiten geeft, tenzij de aangeklaagde ambtenaar de feiten, zoals gesteld door bet
bestuur, erkent. De ambtenarenrecbter volstaat in dat geval met de opsomming van
die erkende feiten. Troostwijk vraagt zich af, of erkenning door de ambtenaar wei
voldoende bewijsmiddel is voor het aannemen, dat de feiten zicb op die manier
hebben voorgedaan. Daarbij wijst zij ook terecht naar art. 341, vierde lid, WvSv,
dat de bekentenis van de verdachte onvoldoende acht voor bet bewijs dat verdachte

15 MT 20-1-1988, Stcrt. 1988, 32, p. 4.
16 Art. 70, aanbef en sub a, voorstel van Wet militair tuchtrecbt.
17 Art. 70, aanhef en sub b, voorstel van Wet militair tucbtrecbt.
18 Art. 70, aanhef en sub c, voorstel van Wet militair tuchtrecht. Zie Verpaalen,

Adv.bl. 1968, p. 378. Zie hiervoor paragraaf 3.7.3.3.
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bet tenlastegelegde feit beef! begaan.l? In bet gedetineerdentucbtrecht is aileen
een bekentenis van de gedetineerde wei voldoende voor een tucbtrecbtelijke ver-
oordeling2°. Ook bier zou bet uitgangspunt moeten zijn, dat naast de bekentenis
van de gedetineerde enig aanvullend bewijs nodig is.

Ten vierde kan of moet de klager worden gehoord-'. Wanneer de verklaringen
van de beklaagde en de klager tegenstrijdig zijn en van elders geen bewijs is bij te
brengen, acht bet hof van discipline geen aanIeiding aan de verklaring van de
klager meer gewicht te becbten dan aan die van de beklaagde22. Ook bet mediscb
tucbtcollege Amsterdam is deze mening toegedaan:

"wat sommige klagers nog wei eens dwars blijkt te zitten is, dat na klacbten over
betgeen onder vier ogen tussen ben en de bebandelende medici is besproken
de klacbt wordt afgewezen, omdat de verklaringen van partijen tegenstrijdig
zijn, Worden de stellingen van de patient door de medicos gebeel of grotendeels
ontkend en zijn er geen getuigen geweest, dan kan het college niet anders doen
dan concluderen dat er onvoldoende bewijs is. De regel uit het strafrecht, dat
over het algemeen de verklaring van een persoon niet genoeg is, moet nu een-
maal ook in het tuchtrecht gelden. ,23

Ten vijfde dienen getui!enverklaringen tot bewijs24 en ten zesde kunnen deskun-
digen worden gehoord . I

Ook geschriften kunnen tot bewijs dienen. Zie bijvoorbeeld art. 70, aanhef en
sub f, voorstel van Wet militair tuchtrecht. In het eindverslag suggereerden de
leden van de PvdA-fractie aan het woord "geschriften" toe te voegen "voor zover
deze aan de beschnldigde en zijn vertrouwensman bekend waren of konden zijn",
Dit lijkt mij een overbodige toevoeging, omdat het tuchtcollege zijn beslissing
dient te nemen op grond van voor het tuchtrechtelijk rechtssubject en voor een
eventuele klager kenbare stukken.26

19 Troostwijk 1984, p. 447.
20 Balkema 1986, p. 297, verwijzend naar CRvA 27-6-1978, no. A 30/78.
21 Verpaalen, Adv.bl. 1968, p. 379. Zie biervoor paragraaf 3.7.4.
22 HvO 15-11-1956, Adv.bl. 1957, p. 498-503; HvO 21-10-1957, Adv.bl. 1959, p.

42-46. Schenk 1975, p. 23-24.
23 Verslag van het Medisch Tuchtcollege te Amsterdam over de jaren 1981 tot

en met 1983, TvGR 1985, p. 28.
24 Art. 70, aanhef en sub d, voorstel van Wet militair tuchtrecht; Verpaaien,

Adv.bl. 1968, p. 378-379. Taat 1948, p. 83-88 noemde dit zelfs tezamen met
het horen van deskundigen het meest gebruikte middel om de tuchtrechter
een juist inzicbt in de zaak te geven. Zie biervoor paragraaf 3.7.3.7.

25 Art. 70, aanhef en sub e, voorstel van Wet militair tuchtrecht; Verpaalen,
Adv.bl. 1968, p. 378-379; Taat 1948, p. 83-88. Zie hiervoor paragraaf 3.7.3.7.

26 Kamerstukken II 1987-1988, 16813, nr. 24, p. 21; nr. 25, p. 23 (niet overge-
nomen door de regering). Zie paragraaf 3.7.3.5.
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I Ten achtste is het houden van een schouw mogelijk.27

Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid behoeven geen bewijs.
Deze bewijsregel, opgenomen in art. 339, tweede lid, WvSv, is overgenomen in
art. 72 voorstel van Wet militair tuchtrecht. De memorie van toelichting stelt, dat
feiten en omstandigheden ook van algemene bekendheid kunnen zijn,

"indien zij zich aileen voordoen binnen de kring van de werk- en leefsfeer waar-
in de commandant, de beschuldigde en zijn vertrouwensman functioneren.'28

Bovenstaande opsomming van bewijsmiddelen is natuurlijk niet limitatief. Door
het vrije bewijsstelsel is het immers ook mogelijk andere bewijsmiddelen te ge-
bruiken.29

De gebezigde bewijsmiddelen moeten duidelijk in de beslissing worden vermeld.

\
3.8.4 Onmiddellijkheidsbeginsel

In een strafprocedure moet het bewijs op de zitting worden gepresenteerd.t! Art.
338, eerste lid, WvSv bepaalt dienaangaande:

"Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door de
rechter slechts worden aangenomen, indien bij daarvan uit het onderzoek op de
terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft
bekomen. ,32

27 Zie bijvoorbeeld art. 28 en 29 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing
van geschillen van overeenkomstige toepassing verklaard in art. 61, tweede
lid, jOart. 87 en art. 89 j" art. 91 en art. 92 van dat Reglement. Zie verder
paragraaf 3.5.2.

28 Kamerstukken II 1980-1981, 16813, Dr. 5, p. 37. Zie ook art. 176, tweede
lid, Rv.

29 H.O. Kerkmeester en R.V. de Mulder, Statistiek en bewijsrecht, NJB 1987, p.
73-81, zijn van oordeeI, dat onder omstandigheden gebruik van statistiek als
bewijsmiddel in een proces acceptabel is.

30 Dit is uitdrukkelijk voorgeschreven in art. 9d, sub C, 2e, Wet economische
mededinging. Zie ook Mois en Malherbe 1990, p. 14-15. Zie ook paragraaf
3.11.2.3.

31 Vergelijk ook de overweging van het EHRM in het arrest Barbera, Messegue
en Jabardo, Series A, vol. 146, p. 34: 'a person charged with a criminal
offence "is entitled to take part in the hearing and to have his case heard"
in his presence by a "tribunal" ( ..). The Court infers, as the Commission
did, that all the evidence must in principle be produced in the presence of
the accused at a public hearing with a view to adversarial argument."

32 Zie ook G.P.M.F. Mols, Staande de zitting, Een beschouwing over het onmid-
dellijkheidsbeginsel, Rede uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding
van het ambt van gewoon hoogleraar in het straf- en strafprocesrecht aan
de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, Gouda Quint BV Arohem 1989.
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Art. 176, eerste lid, eerste volzin, Rv bevat een soortgelijke bepa\ing voor het
civiele geding:

''Tenzij uit de wet anders voortvloeit, mag de rechter slechts die feiten of I
rechten aan zijn beslissing ten grondslag leggen, die in het geding te zijner
kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die overeenkomstig de voorschriften van
deze en de volgende afdelingen zijn komen vast te staan."

Taat33 acht het beginsel van de onmiddellijkheid van het onderzoek, dat wil
zeggen dat de gehele zaak, althans in het eindonderzoek, rechtstreeks voor de
rechter moet worden behandeld, ook van toepassing in tuchtzaken. Dit heeft
onder andere als consequentie dat het tuchtrechtelijke rechtssubject het recht
hecft mondeling te worden gehoord door de sanctie-oplegger zelve.

Verpaalen meent, dat ook de tuchtrechtelijke bewezenverklaring in het advoca-
tentuchtrecht moet berusten op hetgeen ter zitting is gebleken. Hij leidt dit af
uit de uitiegging, die het hof van discipline in vaste rechtspraak geeft aan art. 47,
eerste lid, Advocatenwet, dat een tuchtbeslissing moet worden gewezen door die
leden van het tuchtcollege, welke de behandeling geheel hebben bijgcwoond.f

Dit beginsel is ook uitdrukkelijk terug te vinden in art. 59 van het Reglement
medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen. De uitspraak in een medische
tuchtzaak wordt gegrond uitsluitend op betgeen ter terechtzitting heeft plaats
gehad en op de schriftelijke stukken, die voor het proces ter inzage hebben gele-
gen (artikel 37 en volgende) of waarvan partijen tijdens het proces kennis konden
nemen (artikeI55). Ook art. 18, derde lid, eerste volzin, Tuchtrechtbesluit Land-
bouwkwaliteitswet bepaalt uitdrukkelijk, dat het tuchtgerecht zijn uitspraak uit-
sluitend grondt op hetgeen ter zitting is gebleken.

3.B.58ewijsprob/emell

Na het vorenstaande dient nog ingegaan te worden op de vraag hoe het tuchtcol-
lege de beschikking krijgt over het voor een tuchtzaak relevante bewijsmateriaal.
In een strafprocedure dient het Openbaar Ministerie de bewijsvoering aan te leve-
renoZo'n instantie ontbreekt in de tuchtprocedure.P In het civiele proces wordt
de bewijslast door art. 177 Rv als voigt verdeeld:

"De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of
rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige
bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere
verdeling van de bewijslast voortvloeit."

In de tuchtprocedure kan er op de klager niet zo'n sterke bewijslast drukken.
Bijvoorbeeld het College voor de beslissing in Eerste Aanleg in zaken van het

33 Taat 1948, p. 66-67, p. 131 en p. 194.
34 Verpaalen, Adv.bl. 1968,p. 378.
35 Zie hiervoor paragraaf 3.2.3 en 3.2.4.



Medisch Tuchtrecht en Medische Geschillen te 's-Gravenhage overwoog36 dat uit
het samenstel van bepalingen van het Reglement medisch tuchtrecht en oplossing
van geschillen blijkt dat de klager in het medisch tuchtrecht niet gehouden is
bewijs aan te dragen. Anderzijds stelde het hof van discipline, dat er geen alge-
meoe regels te geven zijn hoever de ooderzoeksplicht van het tuchtcollege in een
tuchtzaak strekt, met name in gevallen waarin de klager zelf oovoldoeode bewijs-
materiaal aandraagt. De omvang van die ooderzoeksplicht is namelijk afhankelijk
van

"De klacht dat betrokkene een eenzijdig partijdig rapport heeft uitgebracbt
zooder voldoende deugdelijke grondslag voor zijn werkzaamheden kan de Raad
niet onderzoeken zonder kennisnemiog van dit rapport, dat ecbter ooch door
de klager, noch door de betrokkene zelf, in bet geding is gebrachC38

"de omstandigheid van het concrete geval, zoals de ernst van de klacht, de mate
van waarschijnlijkheid dat een nader onderzoek terzake dienende gegevens aan
het licht zaI brengen, alsmede het belang dat de klager zelf aan de behandeling
van zijn klacht blijkt te hechten."37

In dit kader is illustratief een uitspraak van de raad van tucht op een klacht, dat
een register accountant een volkomen eenzijdig en partijdig rapport heeft uitge-
bracht zonder dat zijn werkzaamhedeo daarvoor een voldoende deugdelijke grond-
slag vormden. De raad van tucht overwoog naar aanleiding van dit deel van de
klacbt:

De klager zat in deze zaak met het probleem, dat hij niet over het rapport van de
accountant kon beschikken39. Kortom, de klager was niet in staat het rapport in
het geding te brengen. De betrokken registeraccountant is daartoe gewoonlijk weI
in staat, maar zaI dat, a1s dat voor hem belastend materiaal zaI opleveren, niet
uit eigen initiatief doen. In zo'n geval zaI een tuchtcoUege niet passief moeten
toezien door te concluderen dat het rapport niet in het geding is gebracht, maar
actief moeten trachten het rapport in te zien. Als de accountant het rapport niet
willaten lezen uit angst zijn geheimhoudingsplicht te schenden, kan dat bijvoor-
beeld reden zijn om de zaak achter gesloten deuren te behandelen.

36 MT 's-Gravenbage 20-1-1988, Stcrt. 1988,32, p. 4, overweging 2.6-2.9.
37 HvD 25-9-1984, Adv.bl. 1985, p. 446.
38 Raad van tucht 1982-4, de Accountant 1982, 8, p. 530.
39 Smeele 1984, p. 155.
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3.9 Beraadslaging

In een strafproces dient de reehter een beslissing te nemen via beantwoording van
achtereenvolgens de volgende vier vragen:
1. Is het bewezen dat het tenlastegelegde feit door de verdaehte is begaan?
2. Levert het tenlastegelegde en bewezen feit een strafbaar feit volgens de wet op?
3. Is de dader deswege strafbaar?
4. Welke wettelijke straf moet aan de dader deswege worden opgelegd?

Ook in een tnchtproeedure zal het tuehtcollege via deze logisehe volgorde tot weI
of juist niet opleggen van een tuehtsanetie moeten besluiten.! Eerst moet immers
komen vast te staan wat er gebeurd is, dus wat het tuehtreehtelijk reehtssubjeet
gedaan of nagelaten heeft. De volgende vraag is of deze gedragingen een tucht-
waardig gedrag opleveren. Zo ja, dan moet worden bezien of de dader daarvoor
gestraft kan worden. Is dat het geval, dan moet de voor dit geval gesehikte tucht-
sanetie worden uitgekozen.I Deze vier stappen zullen in de volgende subparagra-
fen verder worden toegelieht.

3.9.1 Is het bewezen dat het veIWele" [eit door het tuclurechtelijk rechtssubject
is begaan?

Het tuehtcollege zal in de eerste plaats dienen vast te stellen of het tuchtrechte-
lijk reehtssubjeet het verweten feit heeft begaan. In paragraaf 3.8 ben ik reeds
ingegaan op de vraag wat bewezen dient te worden en de wijze waarop dat dient
Ie gebeuren.

Het ill dubio pro reo-beginsel moet naar mijn mening ook in de tuehtproeedure
gelden. Reeds De Pinto was van mening-', dat zolang er nog onzekerheid of twijfel
bestaat omtrent het vergrijp, of de besehuldigde de pleger van het vergrijp is of
diens schuld aan het vergrijp, er geen veroordeling mag worden uitgesprokeo. Ook
het staken van de stemmeo in de raadkamer zal het tuehtcollege ten voordele van
de aangeklaagde moeten laten werken.

1 Afgezien van evenluele procedurele belemmeringen die onder andere in
paragraaf 3.10 en in 3.11.1.1 tot en met 3.11.1.5 worden besproken.

2 Deze volgorde is ook opgenomen in art. 73 en art. 74 voorstel van Wet
militair tuehtreeht.

3 De Pinto 1876, p. BO-81. Zie ook paragraaf 3.7.3.1.
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3.9.2 Levert het bewezen [eit een tuchtbaar feit vo/gens de wet op?

3.9.2.1 Het nulla-poenabeginsel

Art. 7 EVRM luidt:

"1. No one sball be beld guilty of any criminal offence on account of any act or
omission which did not constitute a criminal offence under national or
international law at the time wben it was committed. Nor sball a beavier penalty
be imposed than the one tbat was applicable at the time the criminal offence
was committed.
2. This Article sball not prejudice tbe trial and punishment of any person for
any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal
according to tbe general principles of law recognised by civilised nations."

Art. 15 IVBP is bijna woordelijk gelijk.4 De belangrijkste verschillen zijn ten
eerste de toevoeging aan het slot van bet eerste lid van art. 15:

"If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for
the imposition of a lighter penalty, the offender sball benefit thereby."

Ten tweede is in bet tweede lid de woorden "civilised nations" vervangen door "the
community of nations".

Beide artikelen verwoorden twee beginselen. Ten eerste kan een strafrecbtelijke
veroordeling slechts gebaseerd zijn op een norm, die reeds bestond op het moment
dat bet bandelen of nalaten gescbiedde (nullum crimen sine lege). Bovendien mag
wegens overtreding van die norm geen zwaardere straf worden opgelegd dan die,
welke ten tijde van het begaan van bet strafbare feit, daarop van toepassing was
(nulla poena sine lege)5 De toevoeging in art. 15 IVBP bepaalt dat, indien, na
het begaan van het stralbare feit de wet mocbt voorzien in de oplegging van een
lichtere straf, de overtreder daarvan dient te profiteren,"

De Commissie heeft enkele malen de vraag. of art. 7 EVRM van toepassing is
op tucbtrecht, ontkennend beantwoord". Dit zijn ecbter allemaal uitspraken uit

4 In dit kader kan nog gewezen worden op art. 11, tweede lid, UVRM, dat ook
bijna gelijkluidend is aan bet eerste lid van art. 7 EVRM. In art. 7 EVRM is
de term "penal offence" vervangen door "criminal offence".

5 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 315. Zie ook Lawless, Series A, vol. 3, p. 53-
54 (detentie i.c. preventieve maatregel; art. 7 niet gescbonden); De Wilde,
Ooms en Versyp, Series A, vol. 12, p. 44 (art. 7 niet van toepassing).

6 Zie voor een uitgebreidere bespreking van beide artikelen Van Dijk en Van
Hoof 1982, p. 315-325; Van Dijk en Van Hoof 1990, p. 397-407;
Frowein/Peukert 1985, p. 182-188; Fawcett 1987, p. 199-210; Nowak 1989, p.
287-295.

7 4040/69, Coli. 37, p. 27-28; 4274/69, Yb XIII, p. 890; 4519/70, Yb XIV, p.
622.
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de periode v66rdat het arrest Engel e.a. door het Hof is gewezen''. En hoewel in
art. 6 EVRM sprake is van "criminal charge" en in art. 7 van "criminal offence",
hoeft dit niet tot een wezenlijk verschil in interpretatie aanleiding te geven. Van
Dijk en Van Hoof concluderen eveneens, dat het ook ten aanzien van art. 7
EVRM voor de hand ligt

"die tuchtrechtelijke veroordelingen en sancties, die naar hun aard en naar de
gevolgen voor de betrokkene sterke overeenkomst vertonen met een strafrechte-
lijke veroordeling respectievelijk strafoplegging, onder de werking van deze
bepaling vervat te achten."?

Het nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenalibcginsell'' is ook
verwoord in art. 16 van de Grondwet:

"Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke
strafbepalingvl l

De Staatscommissie-Cals/Donner stelde voor dit beginsel in de Grondwet op te
nemen. Daarbij is gekozen voor exact dezelfde formulering als van art. 1, eerste
lid, van het Wetboek van Strafrecht. Van der Pot/Donner merkt bij de bespre-
king van dit artikel op dat

"[wij] aan de verleiding om het aantal grondrechten wat aan te dikken C .. ) niet
[hebben] kunnen weerstaanv.l-

8 Vergelijk paragraaf 3.1.7. De Doelder 1981, m.n. p. 77, p. 80-81, p. 89 en
p. 91 schenkt daar geen aandacht aan.

9 Van Dijk en Van Hoof 1982, p. 321; Van Dijk en Van Hoof 1990, p. 403. Zie
ook Frowein/Peukert 1985, p. 185. \

10 Nulla poena, nullum crimen sine praevia lege poenali is een samentrekking
van drie regels die Von Feuerbach geformuleerd heeft in zijn Lehrbuch des
gemeinen in Deutschland giiltigen Peinlichen Rechts, te weten:
- nulla poena sine lege: geen strafoplegging die niet op de wet is gebaseerd;
- nulla poena sine crimine: geen strafoplegging als niet een door de wet
strafbaar gestelde daad is begaan;
- null urn crimen sine poena legali: geen strafbaargesteld feit zonder
toepassing van de door de wet bedreigde straf.
't Hart 1982, p. 332.

11 't Hart 1982, p. 332-345; Heringa en Zwart 1987, p. 55-56; Kortmann 1987, p.
110-111; Meuwissen 1984, p. 185-186; Van Wissen 1989, p. 117-118.
Additioneel art. IX bepaalt dat art. 16 niet van toepassing is ten aanzien
van feiten, strafbaar gesteld krachtens het Besluit Buitengewoon Strafrecht.
Art. 16 bevat dus niet de uitzondering van art. 7 EVRM (j' 15 EVRM) of
art. 15 rVBP.

12 Van der Pot/Donner 1983, p. 279; Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 339.
Donner was als lid van de Staatscommissie al geen voorstander van het
voorste!' Zie Tweede rapport Staatscommissie, p. 82.

327



Het begrip wettelijke strafbepaling duidt op elke stralbepaling welke bij wet in
materiele zin tot stand is gekomenP Het artikel geldt dus voor het materiele
strafrecht en niet voor het strafprocesrecht. Het begrip feit is niet omlijnd in de
parlementaire behandeling van de Grondwet. Omdat het de bedoeling was art. 1,
eerste lid, WvSr over te nemen sluit 't Hart voor de interpretatie van dat begrip
aan bij de strafrechtelijke interpretatie en concludeert+" dat er ook de strafbaar-
heid van de dader onder begrepen dient te worden.

Noyon/Langemeijer /Remmelink geeft daarvoor de volgende motivering+:

"Het gaat immers niet om de min of meer abstracte kwestie of een feit al of Diet
strafbaar is, maar of iemand aJ of niet in zo'n geval gestraft kan worden. Het
gaat om "het vestigen van strafbaarheid". Niet eronder vallen echter regelingen
die betrekking hebben op de bevoegdheid des rechters of de ontvankelijkheid
van het OM."

Ook het begrip straf is helaas niet ter sprake gekomen. Ais daaronder aileen die-
nen te worden begrepen de sancties die in een wet als strafrechtelijk zijn gekwali-
ficeerd, zou de wetgever door bijvoorbeeld een feit tot tuchtrechtelijk te bestern-
pelen zich aan de werking van art. 16 kunnen onttrekken. 't Hart stelt dan ook
voor om bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van strafrecht in een
tuchtrechtelijk jasje dezelfde criteria als het Europese Hof voor de Rechten van de
mens in het arrest Engel e.a. toe te passen, te weten de aard van de beschuldiging
en de ernst van de maximaal op te leggen sanctie16 De woorden "daaraan
voorafgegane" wijzen op een verbod van terugwerkende kracht voor de wettelijke
strafbepaling indien dat terugwerken ten nadele van de verdachte zou zijn.

De Doelder onderscheidr'" twee aspecten met betrekking tot het nulla-poena-
beginsel, te weten gelding van de norm tijdens de overtreding (het normatieve
aspect) en codificatie van die norm (de codificatie-cis), Hij concludeert dat voor
het gehele tuchtrecht geldt, dat de norm op het moment van de handeling moet
hebben bestaan.l'' Anderzijds is er in het tuchtrecht gewoonlijk slechts sprake
van een, althans weinig "delictsomschrijvingen". Dcze praktijk lijkt hem niet strij-
dig met de essentie van het nulla-poenabeginsel, Bovendien heeft het enkele prak-
tische voordelen, zoals de mogelijkheid flexibel op gebeurteuissen te reageren en
voorkomen van strijd om de betekenis van woorden.l/

In zijn uiteenzetting over wenselijk tuchtrecht voegt hij hieraan toe:

13 Tweede rapport Staatscommissie, p. 81-81. Kamerstukken II 1970-1971,
11051, nr. 3, p. 20. Kamerstukken II 1975-1976, 13872, nr. 3, p. 51; Nng, deel
15, p. 51.

14 't Hart 1982, p. 336.
15 Noyon/Langerneijer /Remmelink, aant, 1 bij art. 1 WVSr.
16 8-6-1976, NJ 1978,223. Series A, vol. 22. Zie paragraaf3.1.7.2.
17 De Doelder 1981, p. 83-84 en p. 87.
18 De Doelder 1981, p. 83-84.
19 De Doelder 1981, p. 91.
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"Belangrijk is verder de geschetste (sterke) werking van het nuUa-poenabegin-
sel: de norm moet gelden en bekend zijn op het moment van de schending er-
van. Daarom dient elke regel die niet te distilleren valt uit de wetenschap van de
groepsleden omtrent hetgeen de geza~sdrager redelijkerwijs van hen verwacht,
nadrukkelijk geexpliclitjecrd te zijn.'·2

De Doelder pleit er uiteindelijk voor in een kaderwet voor het wettelijk tuchtrecht
de volgende bepaling op te nemen:

"Leden van de groep waken ervoor niet te kort te schieten in de zorg, die zij
als functionarissen dienen te betrachten tegenover het publiek. Zij kunnen Diet
gestraft worden voor overtredingen van normen en regels, die hun op het mo-
ment van de verweten handeling(en) redelijkerwijs nog niet bekend konden zijn.
Het is daarvoor niet nodig, dat de normen schriftelijk zijn geexplic[it]eerd.'·21

Deze formulering van de tuchtnorm lijkt mij vooral toegespitst op tuchtrechtelijke
rechtssubjecten die in hun dagelijks functioneren prim air zorg dienen te betrachten
"tegenover het publiek", dus niet-groepsleden. Het lijkt mij daarom niet correct
deze norm van toe passing te verklaren op gedetineerden of militairen, die voorna-
melijk binnen hun groep functioneren. Aan dit bezwaar kan worden tegernoet
gekomen door de woorden "tegenover het publiek" te laten vervaUen. Een andere
mogelijkheid is achter de woorden "tegenover het publiek" de zinsnede "en/of
groepsleden" toe te voegen. Die laatste formulering omvat dan ook gedragingen,
die betreffen een te kort schieten in de zorgverplichting ten opzichte van alle
groepsleden, kortom ten opzichte van de groep in het algemeen. Het woord
functionaris kan zo dienen te worden opgevat dat het betreft de leden van de
groep in hun bocdanigheid.P

De tweede volzin in De Doelder's formulering ziet op het nuUa-poenabeginsel.
De tekst gaat echter uit van een "verweten handeling". Het woord gedraging zou
hier beter op zijn plaats zijn, omdat niet aUeen het (actieve) doen, maar ook het
(passieve) nalaten eronder dient te vallen.

Ten derde spreekt de tekst van "bekend konden zijn", terwijl met name relevant
is of de norm gelding heeft ten tijde van de overtreding. Een bekende norm hoeft
immers geen gelding meer te hebben of nog geen gelding. Als voorbeeld kan die-
nen de opheffing van het reclameverbod bij de registeraceountants en advocaten.P
Reeds geruime tijd voordat het verbod zou worden opgeheven, was daaraan in die
beroepsgroepen al aandacht besteed. Bekend was dus zowel de oude (strengere)
norm als de nieuwe (vrijere) norm. Gelding had echter tot de invoerdatum het
reclameverbod en vanaf de invoerdatum de verruiming van de mogelijkheden

20 De Doelder 1981, p. 197. In dezelfde zin Verpaalen, Handelingen NJV 1971
deel2, p. 110 en W. Duk, Maatstaven voor beoordeling van sancties, AA
1981, p. 235.

21 De Doelder 1981, p. 201-202.
22 Zie echter paragraaf 3.9.2.7 waarin de fautes privees worden besproken.
23 Resp, art. 28 GBR en art. 38 Gedragsregels voor advocaten 1980 besproken in

paragraaf2.7.4. Zie ook Mois en Malherbe 1990, p.145-150.
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rec1ame maken.24
Tot slot zou ik zijn constatering dat het niet nodig is dat de normen schriftelijk

zijn geexpliciteerd, in zoverre willen nuanceren, dat cen schriftelijke wettelijke
basisnorm het absolute minimum is en dat waar mogelijk die norm zoveel mogelijk
verder schriftelijk en liefst wettelijk moet worden uitgewerkt. De norm wordt
natuurlijk oak uitgewerkt in de jurisprudentie van het tuchtcoUege. Ook door een
ruimere bekendheid aan die jurisprudentie te geven via pub Iikatie in bijvoorbeeld
vakbladen of via het opmaken en verspreiden van een jaarverslag25 kan de bekend-
heid met de norm vergroot worden.26

"1°. aile niet in enige strafwet omschreven feiten, strijdig met enig dienstbevel
of dienstvoorschrift, of onbestaanbaar met de militaire tucht of orde;
2°, de strafbare feiten, waarvan de militaire reehter kennis kan nernen, voor
zover zij onbestaanbaar zijn met de militaire tucht of orde, doch tevens van zo
lichte aard dat de zaak buiten strafrechtelijke behandeling kan worden afge-
daan."

In het wettelijk geregelde tuchtrecht is er meestal sprake van een open tuchtnorm,
waaraan het doen en nalaten van de tuchtrechtelijke rechtssubjecten wordt getoetst.
Ais die norm in een wet in materiele zin is opgenomen, is reeds voldaan aan art. 16
Ow. Aan art. 16 Ow voldoen de volgende artikelen27:
1. Art. 2 Wet op de Krijgstucht definieert krijgstuchtelijke vergrijpen also

Vervolgens bevat hoofdstuk II (art. 15 tot en met art. 26) van het Reglement
betreffende de krijgstucht een aantal krijgstuchte!ijke vergrijpen.
- Art. 2 van het voorstel van Wet militair tuchtrecht verklaart de daarin opgenomen
straffen van toepassing op de militair die een gedragsregel van deze wet schendt.
De gedragsrege!s zijn opgenomen in hoofdstuk II (art. 6 tot en met art. 40) van bet
voorstel van Wet.

2. Art. 30 Wet gewetensbezwaren militaire dienst bepaalt dat disciplinair kan
worden gestraft de tewerkgestelde die zich gedraagt in strijd met artikel14, dat
luidt:

24 Vergelijk ook art. I, tweede lid, WVSr. Onbekendheid met de norm wordt
soms beschouwd ais een verzacbtende omstandigheid. Zie daarover para-
graaf 3.9.4.1.

25 Zie verder paragraaf 3.11.2.9 en 3.11.2.10.
26 Zie over het nulla-pocnabeginsel verder Taat 1948, p. 26-29; H.E. Ras 1971,

Handelingen NN 1971 deel 2, p. 81-83; EJ. Rosen Jacobson, Handelingen
NJV 1971 deel 2, p. 88-90; Verpaalen, Handelingen NJV 1971 deel 2, p. 110;
Duk, AA 1981, p. 235; De Krom, AA 1984, p. 463 en p. 464; Verpaalen, NJB
1986, p. 248-249; Korteweg-Wiers e.a. 1986, p. 123; Hazewinkel-Suringa-
Remmelink 1987, p. 26.

27 De volgorde van bespreking is ook hier ontleend aan paragraaf 1.4.
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"De tewerkgestelde is verplicbt de opdracbten en voorschriften naar beboren na
te leven, die hem worden gegeven of voor bern zijn vastgesteld door of vanwege
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenbeid of degene aan wie bij de
instelling of dienst van tewerkstelling de bevoegdheid tot bet geven van
opdrachten of bet vaststellen van voorscbriften kracbtens bijzondere aanwijzing
of ten aanzien van aldaar werkzarne werknemers uit boofde van zijn functie
toekomt. De tewerkgestelde is voorts in bet algemeen verplicbt zich tijdens de
vervangende dienst naar behoren te gedragen."

3. Art. 1 van de Mediscbe Tucbtwet bevat de volgende tucbtnorm:

.'1. Een geneeskundige, die zich schuldig maakt aan handelingen, die het
vertrouwen in de stand der geneeskundigen ondermijnen, of aan nalatigheid,
waardoor ernstige schade ontstaat voor een persoon, te wiens behoeve hem
genees-, beel- of verloskundige raad of bijstand gevraagd wordt of aan wie hij
die raad of bijstand verleent, of die in de uitoefening van de geneeskunst blijk
geeft van grove onkunde, kan, onverminderd zijn aansprakelijkbeid ingevolge
andere wettelijke voorschriften, worden onderworpen aan een van de maatre-
gelen, vermeld in artikel 5.
2. Het in bet eerste lid bepaalde is eveneens van toepassing ten aanzien van een
geneeskundige, bevoegd tot uitoefening van de artsenijbereidkunst, die zicb
schuldig maakt aan nalatigheid, waardoor ernstige schade ontstaat voor een per-
soon, te wiens behoeve hem wordf gevraagd geneesmiddelen te bereiden of tot
geneeskundig doel af te leveren of voor wie hij geneesmiddelen bereidt of tot
geneeskundig doel aflevert, of die in de uitoefening van de artsenijbereidkunst
blijk geeft van grove onkunde."28 ,

Art. 2 bevat een soortgelijke bepaling als ~et eerste lid voor tandartsen. Art. 3
en art. 3a doen dat voor respectievelijk de v';Hoskundige en de apotheker.
- Art. 10, tweede lid, Wet op de paramedische ~eroepen opent de mogelijkbeid dat
aan tuchtrechtelijke maatregelen wordt onderworpen hij die zich bij de uitoefening
van een paramedisch beroep, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur
ingevolge het eerste lid, misdraagt, of ernstig tekort schiet in de uitoefening van
een zodanig beroep.
- Art. 62, eerste lid, voorstel van Wet big verklaart dat degene die in een der
hoedanigheden van arts, tandarts, apotheker, klinisch psycholoog, psychotberapeut,
verloskundige of verpleegkundige in een register staat ingeschreven, aan tucht-
rechtspraak is onderworpen ter zake van

"a. enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die bij in die hoedanigheid
behoort te betrachten ten opzichte van:

28 J.K.M. Gevers, De toetsing van het medische handelen door de tucbtrechter,
TvGR 1984, p. 1-16, wijst er op dat de medische tuchtrechter deze open norm
invult door middel van wettelijke voorschriften, regels voortvloeiend uit de
rechten van de patient, gedragsregels (meestal ontwikkeld in de betreffende
beroepsgroep) en medisch-technische normen.

331



1° degene, met betrekking tot wiens gezondhcidstoestand hij bijstand verleent of
zijn bijstand is ingeroepen;
2° degene die, in nood verkerende, bijstand mel betrekking tot zijn gezondheids-
toestand behoeft;
3° de naasle betrekkingen van de onder 1° en 2° bedoelde personen;
b. enig ander dan onder a bedoeld handelen of nalaten in die hoedanigheid in
strijd mel hel belang van een goede uitoefening van individuele gezondheids-
zorg."

4. Art. 14 voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde bepaalt dat
op een dierenarts een of meer tuchtmaatregelen kunnen worden toegepast indien:

"a. hij door enig handelen of nalaten te kort schiet in de zorg die hij in zijn
hoedanigheid behoort te betrachten ten opzichte van een of meer dieren met
betrekking tot welke zijn hulp is ingeroepen, wordt verleend of in geval van
nood behoort te worden verleend;
b. hij op andere wijze in zodanige mate te kort schiet in hetgeen van hem als
beoefenaar van de diergeneeskunde mag worden verwacht, dat daardoor voor
de gezondheidszorg voor dieren ernstige schade kan ontstaan."

Art. 15 voegt daaraan voor een para-veterinair, een dierverloskundige of een
kastreur dezelfde norm toe, aileen zijn sub b achier het woord diergeneeskunde
de woorden "in beperkte omvang" toegevoegd.

5. Art. 80, eerste lid, A1gemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) bepaalt dat:

"De ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overi-
gens aan plichtsverzuim schuldig maakt, ( ..) deswege disciplinair [kan] worden
gestraft."

Het tweede lid voegt daar aan toe dat plichtsverzuim omvat

"zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen of nalaten van iets,
hetwelk een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden bchoort na te laten of
te doen."

10 art. 91 Reglemenl Diensl Buitenlandse Zaken wordt art. 80 ARAR van over-
eenkomstige toepassing verklaard. Dezelfde formulcring als in art. 80 ARAR is
terug Ie vinden in art. 115 Ambtenarenreglement Staten-Generaal en in iets
andere bewoordingen in art. 38, eerste en tweede lid, Rechtspositiereglement
Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden ("een
hem bij of krachtens dit reglement opgelegde verplichting" en in het tweede lid
"Plichtsverzuim omvat mede het doen of nalaten ( ..n·
6. Vrijwel gelijkluidende bepalingen als art. 80 ARAR zijn ook opgenomen in art.
104 van het Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958, in art. 103 van
het Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975 en in art. 13, eerste en tweede
lid, Ambtenarenreglement Nederlandse Politie Academie 1979. 10 art. 10, eerste
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lid, van de Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijks-
politie is een bepaling overeenkomstig art. SO,eerste lid, ARAR opgenomen.

Een geheel afwijkende regeling bevat de Rechtspositieregeling onbezoldigde
ambtenaren van gemeentepolitie. Op grond van art. 6 ontvangt de onbezoldigde
ambtenaar van gemeentepolitie een exemplaar van de door de burgemeester op-
gestelde instructie voor de onbezoldigde ambtenaren van gemeentepolitie. Art. 8
van de Reehtspositieregeling bepaalt vervolgens

"Aan de onbezoldigde ambtenaar van gemeentepolitie kan bij niet behoorlijke
naleving van de in artikel 6 bedoelde instructie, door de burgemeester een der
volgende straffen worden opgelegd: (..)".

7. en 8. In art. 53 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit is in vergelijking met
art. 80 ARAR het woord ambtenaar vervangen door "werknemer", in art. 17, eerste
en tweede lid, van het Reglement Collecteurs 1983 door "collecteur" en in art. 17,
eerste en tweede lid, van het Reglement Debitanten 1983door "debitant".

9. De tuchtnorm in art. SOARAR is ook de toetssteen voor de gedragingen van
deurwaarders, omdat in het Deurwaardersreglement toepasselijkheid niet wordt
uitgesloten (zie art. 3 ARAR en art. 28 Deurwaardersreglement).

10. Art. 30, eerste lid, aanhef en sub d, Wet Sociale Werkvoorziening bepaalt dat
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (nadere) regelen worden gesteld
betreffende het opleggen van disciplinaire maatregelen aan werknemers.

Art. 17van het Besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening voegt daar
sleehts aan toe dat het gemeentebestuur een tuehtmaatregel kan opleggen aan

"de werknemer, die zich in verband met zijn dienstbetrekking misdraagt".

11. Het onderwijstuchtrecht is reeds uitgebreid ter sprake gekomen in paragraaf
2.16. Hier kan nog wat betreft het openbaar onderwijs gewezen worden op art.
n-CI van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (RPBO) op grond waarvan
zich sehuldig maakt aan plichtsverzuim en om die reden disciplinair kan worden
gestraft:

"[d]e belanghebbende [gedefinieerd in art. I-AI sub e, ML] die de hem opgelegde
verplichringen niet nakomt of enig voorschrift overtreedt, dan wei datgene doet
of nalaat dat hij bij een goede uitoefening van zijn functie in gelijke omstandig-
heden behoort na te laten of te doen (..)".

13. Art. 48, eerste en tweede lid, Schepenwet bevat de tuchtnorm luidend:

"1. De kapitein, die zich ten opzichte van zijne reederij, de bevrachters, de
schepelingen, de passagiers of andere opvarenden op eenigerlei wijze heeft
misdragen, kan, onafhankelijk van de burgerlijke en de strafvordering, door den
Raad voor de Scheepvaart, na ingesteld onderzoek, disciplinair worden gestraf!
door het uitspreken van eene berisping of door ontneming van de bevoegdheid
om gedurende eenen bepaalden tijd, twee jaren niet te boven gaande, als kapitein
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op een schip, als bedoeld in artikel 2, te varen.
2. Desgelijks kan de kapitein, stuurman, machinisl, radioteiegrafist of radiote-
lefonist door den Raad voor de Scheepvaarl disciplinair worden gestraft door het
uitspreken van eene berisping of door ontneming van de bevoegdheid om gedu-
rende eenen bepaalden tijd, twee jaren niet te boven gaande, in een of meer
dezer belrekkingen op een schip, als bedoeid in artikel 2, Ie varen, een en ander
wanneer de Raad bij hel in hoofdstuk IV bedoelde onderzoek tot de overtuiging
komt, dal aan zijne schuld eene scheepsramp is te wijten."

14. De tuchtnorrn in art. 37, eersle en tweede lid, Luchtvaartrampenwel luidt:

"Wanneer de Raad bij het in afdeeling 2 bedoelde onderzoek lot de overtuiging
komI, dat een luchtongeval is te wijten aan de schuld van een lid der bemanning,
kan dat lid, onafhankelijk van de burgerlijke en strafvordering, door den Raad
voor de Luchtvaart disciplinair worden gestraft door het uitspreken van een
berisping of door ontneming van de bevoegdheid om gedurende een bepaalde
tijd, twee jaren niel Ie boven gaande, de werkzaamheden in het bewijs van be-
voegdheid vermeld, uit Ie oefenen.
2. Desgelijks kan de gezagvoerder of zijn vervanger, die zich len opzichte van
zijn maatschappij, de bevrachters of de inzittenden op eenigerlei wijze heeft
misdragen, dan wei op eenigerlei wijze zijn wettelijke verplichtingen niet is
nagekomen, door den Raad voor de Luchtvaart, na ingesteld onderzoek, discipli-
nair worden gcstraft door het uitspreken van een berisping of door ontneming
van de bevoegdheid om gedurende een bepaalden tijd, twee jaren niet te boven
gaande, als gezagvoerder op een hier te lande ingeschreven luchtvaartuig dienst
te doen."

15. Art. 8 van de Landbouwuitvoerwet 1938 bepaalt, dat in een Uitvoercontrolebe-
sluit een of meer rechtspersonen mel volledige rechtsbevoegdheid, welke aan bij
algemene maatregel van bestuur Ie stellen Algemene Voorwaarden voldoen, met
het loezicht op de naleving der bij of krachtens dat besluit gestelde eisen belast
kunnen worden, alsmede met de keuring of het toezicht daarop.
- Art. 4 Landbouwuitvoerbesluit 1963 (Algemene Voorwaarden) eist dat de statu-
len van een uitvoercontrole-instelling bepalen dat:

"a. iedere aangeslolene verplicht is lot stipte naleving van de bij of krachtens
hel desbelreffende uitvoerconlrolebesluit, alsmede in haar statuten en keurings-
regiemenl gegeven voorschriften en voorts van de ter uitvoering daarvan door
het besluur genom en besluiten, welke te zijner kennis of ter kennis van de
aangeslotenen zijn gebracht;
b. niet-nakoming van enige verplichting als bedoeid onder a door het bestuur of
een ander in de statuten aangewezen orgaan der instelling, kan [tuchtrecbtelijk,
ML] worden gestraft ( ..)".

16. Art. 88, sub 2°d, Zaaizaad- en Plantgoedwet sanctioneerl de niet-nakoming
door een aangeslolene van enige bij de statuten of algemeen geldende voorschrif-
len opgelegde verplichting.
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17. Art. 105 Wet op de Bedrijfsorganisatie gaat er van uit dat bij de instellings-
wet of het instellingsbesluit wordt bepaald of en in hoeverre bij verordeningen van
een hoofdbedrijf- of een bedrijfschap op overtreding van zodanige verordeningen
tuchtrechtelijke maatregelen kunnen worden gesteld. Op grond van art. 113 kan
dat ook bij het insteUen van een lichaam door een voorziening ten behoeve van
gemeenschappelijke belangenbehartiging.
18. Art. 3 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie gaat er van uit dat de verorde-
ningen van een lichaam tuchtnorrnen kunnen bevatten.

19. Art. 13 juncto art. 9 juncto art. 2 juneto art. 1, eerste lid, Landbouwkwali-
teitswet stelt op overtreding van het bepaalde bij of krachtens een landbouwkwali-
teitsbesluit, dat is een algemene maatregel van bestuur, de mogelijkheid van
tuchtsancties.
- Art. 6, eerste lid, van het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswel bepaalt:

"De controle-instelling regelt de bevoegdheid van het tuchtgerecbt te oordelen
over de overtredingen, door aangeslotenen begaan, van het bij en krachtens een
landbouwkwaliteitsbesluit bepaalde, alsmede de bevoegdheid ter zake daarvan
maatregelen op te leggen. C.. )."

20. Art. 12, eerste lid, juncto art. 5 juncto art. 6 Meststoffenwet bepaalt dat bij
overtreding van het bepaalde bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
door aangeslotenen bij een mestbank disciplinaire maatregelen kunnen worden
opgelegd.

21. Art. 3, derde lid, Wet Autovervoer Goederen opent de mogelijkheid dat bij
algemene maatregel van bestuur aan een daarbij in te stellen tuchtcollege de
bevoegdheid wordt toegekend tot het nemen van tuchtmaatregelen terzake van:

"a. overtreding van in het bijzonder voor grensoverschrijdend vervoer geldende
voorschriften of vergunningsvoorwaarden;
b. overtreding van voorschriften of vergunningsvoorwaarden, welke gelden voor
vervoer, dat door een in Nederland gevestigde ondernemer geheel in een ander
land wordt verricht;
c. gedragingen bij het onder a en b bedoelde vervoer, welke het aanzien van het
Nederlandse vervoerwezen in het buitenland kunnen schaden."

Art. 55, eerste lid, Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988 maakt het
tuchtcollege bevoegd een of meer tuchtmaatregelen op te leggen:

"a. terzake van overtredingen van de voorschriften, bij of krachtens de paragra-
fen 2 en 3 van dit hoofdstuk gegeven met betrekking tot grensoverschrijdend
vervoer en van voorschriften, verbonden aan een vergunning voor grensover-
schrijdend beroepsgoederenvervoer of aan het verrichten van grensoverschrij-
dend eigen vervoer;
b. terzake van overtredingen van de in de wet en dit besluit gegeven voorschrif-
ten of van aan een vergunning verbonden voorschriften, welke gelden voor
vervoer, dat door een in Nederland gevestigde ondernemer gehcel in een



"De registerloods is onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enige
overtreding van een verordening of van de krachtens een verordening gegeven
nadere voorschriften, als bedoeld in artikel IS.'

ander land wordt verricht; alsmede
c. terzake van gedragingen bij bet in de onderdelen a en b bedoelde vervoer,
welke het aanzien van het Nederlandse vervoerwezen in bet buitenland kuuuen
schaden.'

22. Art. 28, eerste lid, eerste volzin, Loodsenwet luidt:

"het berechtend college C •. ), indien het oordeelt, dat het tegen de betrokken
registeraccountant gerezen bezwaar gegrond is, een der volgende maatregelen
[zal] kunnen opleggen".

Art. 15 specificeert dit aid us:

"1. De ledenvergadering van de corporatie stelt de verordeningen, bedoeld in de
artikelen 4, eerste lid, en 19, tweede lid, vast, alsmede andere verordeningen,
waaronder die in het belang van:
a. een goede beroepsuitoefening;
b. een doelmatige dienstverlening, waarbij ten minste dient te worden voorzien
in:
I'. de verplichting van de registerloods zijn diensten tijdig aan te bieden en
te verlenen voor schepen als bedoeld in artikel 4, tweede lid; en
2'. de verplichting van de registerloodsen om in onderling verband zorg te
dragen voor het vervoer ten behoeve van hun beroepsuitoefening en de verdere
organisatie van de dienstverlening; C •• )
2. In een verordening kan aan de algemene raad of aan het bestuur van een
regionale corporatie de bevoegdheid worden verleend tot het geven van nadere
voorschriften om trent bij die verordening geregelde onderwerpen.'

23. Art. 33, eerste lid, Wet op de Registeraccountants bepaalt:

"De tuchtrechtspraak heeft ten doel het weren en bcteugelen van misslagen van
registeraccountants in de uitocfening van hun beroep en van inbreuken op
verordeningen van de Orde en op de eer van de stand der registeraccountants.'

Art. 34, eerste lid, stelt dan dat

In wezen wordt er dus geen Crechtstreekse) koppeling gelegd met het doel in art.
33, eerste lid.

24. Art. 30, eerste lid, Wet op de Accountants-administratieconsulenten noemt als
doel van de tuchtrechtspraak:

\ "het weren en beteugelen van misslagen van degenen, die ingevolge artikel 7,
eerste lid, zijn ingeschreven, in de uitoefening van het beroep van accountant-
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administratieconsulent begaan, van overtredingen van de krachtens artikel 31,
eerste lid, gestelde regelen en van inbreuken op de eer van de stand van
accountants-administratieconsulenten."

Art. 32, eerste lid, legt weI een koppeling met het doel van de tuchtrechtspraak
door de formulering

"Het berechtende college kan, indien de bctrokken accountant zich heeft schul-
dig gemaakt aan een misslag, overtreding of inbreuk als in artikel 30, eerste lid,
bedoeld, (..) een der volgende maatregelen opleggen: (..)."

26. Art. 65a Wetboek van Koophandel opent de moge1ijkheid een makelaar die \
zich schuldig maakt aan overtreding van de verplichtingen die hij door het af-
leggen van de eed heeft aanvaard, disciplinair te bestraffen. Art. 64 bepaalt dat
degene die wenst te worden beedigd als makelaar de eed aflegt,

"dat hij de in artikel 62 genoemde werkzaamheden [te weten die van makelaar,
ML] te goeder trouw en naar zijn beste kennis en wetenschap zal verrichten en
dat hij oak overigens de hem als makelaar bij of krachtens de wet opgelegde
verplichtingen getrouwelijk zal nakomen, en hij niets zaI doen of nalaten,
waardoor de eer van de stand der makelaars zou kunnen worden geschaad."

27. In art. 11-14 Wet op de rechterlijke organisatie is wei sprake van een min of
meer gedetailleerde regeling. Art. 11 bevat de gevallen waarin de leden van de
rechterlijke macht die voor hun leven zijn benoemd door de Hoge Raad kunnen
worden ontslagen. Art. 12 bevat de gevaUenwaarin zij worden ontslagen. Art. 13,
eerste lid, somt de situaties op waarin zij op non-actief worden gesteld. Het twee-
de lid bevat een mogelijkheid am op non-actief te stellen. Op grond van art. 14
kan een waarschuwing worden gegeven aan degenen, die de waardigheid van hun
ambt, hun ambtsbezigheden of ambtsplichten verwaarlozen, of die zich schuldig
maken aan de overtredingen in art. 11, eerste lid, sub d.

28. Art. 44 Beginselenwet gevangeniswezen bepaalt aUeen

"In de gevangenissen, huizen van bewaring en rijkswerkinrichtingen kunnen door
de directeur of bij zijn afwezigheid, belet of ontstentenis door zijn plaatsver-
vanger, de navolgende disciplinaire straffen worden opgelegd wegens het begaan
van feiten, die onverenigbaar zijn met een goede orde en tucht: (..Y'.

30. Art. 61 van de Comptabiliteitswet 1976 luidt:

"De Aigemene Rekenkamer is bevoegd tot het opleggen van boeten van ten
hoogste f 1000 aan rekenplichtigen, indien zij:
a. betalingen hebben gedaan in strijd met de voorschriften van een bevoegde
autoriteit;
b. ontvangsten of betalingen hebben verzwegen;
c. nalatig zijn in het inzenden van hun verantwoording, in het beantwoorden van
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'[d]e notaris, die zijn ambtsplicbten verwaarloost, zich schuldig maakt aan enig
handelen of nalaten in strijd met de zorg, die hij behoort te betrachten ten
opzichte van degenen te wier behoeve hij optreedt, dan weI anderszins handelt
in afwijking van betgeen in zijn ambt betaamt".29

vragen en opmerkingen, in het overigens voldoen aan haar beschikkingen of in
het voldoen aan de verplichtingen, opgelegd in artikel 68."

Art. 68 betreft het verstrekken van inlichtingen in ruime zin aan de Algemene
Rekenkamer.

31. Art. 50c, eerste lid, eerste volzin, Wet op het Notarisambt geeft de Kamer van
Toezicht de mogelijkheid tucbtrechtelijk op te treden tegen

"De advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig hande-
len of nalaten in strijd met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten
ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren
te behartigen, ter zake van inbreuken op de verordeningen van de Nederlandse
orde en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advoeaat niet
betaamt.,,30

32. Met ingang van 1 februari 1986 luidt de tuehtnorm in art. 46 Advoeatenwet:

33. Art. 16 Oetrooigemachtigden-reglement bepaalt:

"1. De Raad van Toezicht is belast met de zorg voor de eer van de stand der
oetrooigemachtigden; hij houdt toezicht op de wijze, waarop de oetrooigemaeb-
tigden hun beroep uitoefenen, neemt kennis van klachten en treedt onder meer
op, ingeval een oetrooigemaehtigde zieh in strijd met zijn plicht of op onwaar-
dige wijze gedraagt.
2. Onwaardig gedrag in de zin van bet eerste lid kan onder meer zijn het in

29 Zie voor een bespreking van de invulling van deze norm door de tuehteolleges
Van Siooten, WPNR 5928, p. 493-4%, WPNR 5929, p. 517-519 en WPNR
5978, p. 662-664.

30 Zie hierover H.J. Pot, Handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet
betaamt, Adv.bl. 1989, p. 213-216; H. van Son, Have mercy upon us, interview
met Mr. F.N. Meijer, Adv.bl. 1989, p. 274-275; F. Meeter, Moet een advoeaat
zich nog behoorlijk gedragen?, Adv.bl. 1989, p. 293-295; H,J. Pot, De
grenzen van het advoeaten-tuehtrecht, Adv.bl. 1989, p. 457-460; J.B. Bitter,
De grenzen van het advocaten-tuchtrecht, Antwoord aan Mr. H,J. Pot, Adv.bl,
1989, p. 491-492; H.J. Pot, Antwoord aan Mr. J.B. Bitter, Adv.bl, 1989, p.
492-493; M. Leijten, Harmonisatie van tuchtregelingen, in: Hirsch Ballin-
bundel, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1990, p. 467·468; P.M. Witteman,
Verslag van bet Hof van Discipline over 1988 en 1989, Adv.bl. 1990, p. 334.
Mols en Malherbe 1990, p. 31-161, geven een overzicht van de uitleg van de
advocatentuchtnorm gegeven door het hof van discipline.
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octrooiaangelegenheden samenwerken met of in dienst nemen van een persoon:
a. van wie bekend is, dat hem de inschrijving in het register van octrooigemach-
tigden op grond van artikel6, eerste lid, onder b, is geweigerd;
b. die ontzet is uit het recht om als gemachtigde voor de Octrooiraad op te
treden;
c. die, hoewel onbevoegd om als gemachtigde voor de Octrooiraad op te treden,
er zijn gewoonte van maakt in Nederland opdrachten tot behandeling van
octrooiaangelegenheden uit te lokken of advies omtrent dergelijke aangelegen-
heden te geven,'

Er is ook wettelijk tuchtrecht dat niet voldoet aan de eis van opname van de
tuchtnorm in een wettelijke bepaling, te weten:
12. Art. 27 van de Spoorwegwet luidt voor zover van belang:

"Bij algemeenen maatregel van bestuur worden geregeld:
(..) hetgeen in het belang der orde op elken trein is in acbt te nemen; (..)
en hetgeen verder ter verzekering van de behoorlijke uitoefening der spoorweg-
diensten en het veilig verkeer over de spoorwegen, krachtens deze wet, is voor
te schrijven."

- Art. 79, eerste lid, Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen (RDHL) luidt:

"Er is een reglement, waarin geregeld worden de indiensttreding en de bceindi-
ging van de dienstbetrekking van het personeel, de in artikel 80 genoemde
onderwerpen en onderwerpen waarvan de Directie de opneming in het regle-
ment nodig acht. (..)"

Art. 80, eerste lid, RDHL voegt er aan toe:

"In het Reglement Dienstvoorwaarden worden bepalingen opgenomen, krachtens
welke:
(..) b. ter zake van disciplinaire straffen beroep openstaat bij een scheidsge-
recht dat in hoogste aanleg een met redenen ornklede uitspraak doet. (..)"

- Art. 21 van het Reglement Dienstvoorwaarden bevat dan de tuchtnorm:

"(1) Ten opzichte van een personeeIslid kunnen Un of meer voor beroep vatbare
rnaatregelen als in art 22 omschreven worden genomen op grond van:
a. plichtsverzuim;
b. het niet of nog niet blijken te voldoen aan redelijkerwijs te stellen eisen
inzake geschiktheid en/of gedrag;
c. het niet voldoen aan voor het genot van een uitkering gestelde voorwaarden.
(2) Plichtsverzuim omvat zowel overtreding van enige regel als het doen of
nalaten van iets, wat goed personeel in soortgelijke omstandigheden behoort na
te laten of te doen.
(3) Het niet voldoen aan redelijkerwijs te stellen eisen inzake geschiktheid
en/of gedrag kan mede blijken uit in de voorafgaande 5 jaren genomen maat-
regelen.
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(4) Op grond van het in lid (1) sub c genoemde motief kan een maatregel als
omschreven in art 22 lid (5) [onder andere intrekken van de uitkering of het
wachtgeld, vervallen verklaren van de vut-uitkering, niet toekennen van de
werkloosheidsuitkering, ML] ook worden genomen ten aanzien van een gewezen
personeelslid.'

Omdat art. 27 Spoorwegwet spreekt over regeling bij algemene maatregel van
bestuur, is hier sprake van ongeoorloofde delegatie. Daarom zijn de tuchtnormen
niet opgenomen in een wet in materiele zin.

25. Art. 9b van de Wet economische mededinging bepaalt alleen, dat bepalingen
in een mededingingsregeling'! en bepalingen, vastgesteld bij een rechtshande-
ling, die geen mededingingsregeling is, voor zover zij ertoe strekken, dat ingevolge
een beslissing van een ander dan de gewone rechter sancties kunnen worden toe-
gepast ter zake van het niet naleven van bepalingen in een mededingingsregeling
als in art. 9c omschreven, onverbindend zijn, indien de rechtspleging daarbij niet
gebonden is aan de in art. 9d genoemde norm en. Art. 9c luidt:

"Een mededingingsregeling als in artikel 9b laatstbedoeld is:
a. een mededingingsregeling, waarbij drie of meer ondernemingen of vrije-
beroepsbeoefenaren betrokken zijn, zulks terwijl ingevolge die of een andere
mededingingsregeling een of meer eigenaren van ondernemingen of vrije-
beroepsbeoefenaren gehouden zijn:
Ie. goederen of diensten slechts te leveren aan eigenaren van ondernemingen of
vrije-beroepsbeoefenaren, die gehouden zijn de mededingingsregeling na te
leven of bij levering zich daartoe te verplichten;
2e. goederen of diensten slechts te betrekken van eigenaren van ondernemingen
of vrije-beroepsbeoefenaren, die gehouden zijn de mededingingsregeling na te
leven; dan wei
3e. met betrekking tot de voorwaarden, waartegen zij goederen of diensten
leveren, onderscbeid te maken tussen eigenaren van ondernemingen of vrije-
beroepsbeoefenaren, die gehouden zijn de mededingingsregeling na te leven of
bij levering zich daartoe verplichten, en andere eigenaren van ondernemingen
of vrije-beroepsbeoefenaren ten nadele van laatstbcdoelde eigenaren van onder-
nemingen of vrije-beroepsbeoefenaren;
b. een mededingingsregeling, welke is opgenomen in of vastgesteld op grond van
de statuten van een vereniging of stichting;
c. een mededingingsregeling, welke is opgenomen in of vastgesteld op grond van
de statuten van een cooperatie, tenzij de regeling van de mededinging uitslui-
tend ertoe strekt, dat leden gehouden zijn zaken of diensten slechts aan of door
bemiddeling van de cooperatie te leveren, dan wei van of door bemiddeling van
de cooperatic te betrekken.'

31 Art. 1, eerste lid, Wet economische mededinging omschrijft een mededingings
regeling als "een overeenkomst of burgerrechtelijk besluit, waarbij de econo-
mische mededinging tussen eigenaren van ondernemingen of vrije-beroeps-
beoefenaren wordt geregeld",
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De tuchtnormen zijn dus opgenomen in een privaatrechtelijke mededingingsrege-
ling en niet in een wettelijke regeling. Afgezien van de vraag of art. 16 Gw, art. 7
EVRM en art. 15 IVBP van toe passing zijn, word! hier wei voldaan aan het ver-
eiste van nadrukkelijke schriftelijke explicitering van de tuchtnorm, namelijk in de
bepalingen van de mededingingsregeling.

Na dit overzicht van wettelijke tuchtnormen wil ik kort nog enkele onderwerpen
I behandelen. Art. 33, eerste lid, Wet op de Registeraccountants en art. 30, eerste
I lid, Wet op de Accountants-administratieconsulenten bleken een ongebruikelijke

presentatie van de tuchtnorm te bevatten. In plaats van norm en sanctie is er een
I omschrijving van het doel van de luchtrechtspraak, waarin de norm als het ware
mede is opgeslotcn.V Deze bepalingen zijn opgezet naar het voorbeeld van art.

, 46 Advocatenwet.P Oat laatste artikel is echter in 1984 gewijzigd, omdat

"[d]e omschrijving van het doe! van de tuchtrechtspraak in het bestaande artikel
46, eerste lid, (..) niet meer [beantwoordt] aan de functie die de advoeaat in
het huidige maatschappelijke bestel inneemt. Niet de «de eer van de stand der
advocaten» maar de waarborging van een behoorlijke beroepsuitoefening met
het oog op de belangen van de reehtzoekende is de primaire doelstelling van de
tuchtrechtspraak.v"

Een probleem, dat rijst door de vage tuchtnorrn, is of handelen c.q. nalaten in
strijd met de wet ook door het tuchtcollege kan worden gesanctioneerd. Schenk
vermeldt een niet gepubliceerde uitspraak van het hof van discipline, waarin het
hof een disciplinaire rechter bevoegd oordeelde tot uitlegging van een wettelijk
voorschrift als die uitlegging nodig is om tot een beslissing te komen35. In een
voorloper van het huidige advocatentuchtrecht oordeelde de Hoge Raad hierover
bovendien bevestigend wat betreft de strafwetgeving: in het advocatentuchtrecht
om vat zorg voor de eer van de stand en weren en beteugelen dec inbreuken en
misslagen ook misdrijven door de wet met straf bcdreigd36• Ook in het militaire
tuchtrecht is het op grond van art. 2, sub 2', Wet op de Krijgstucht mogelijk dat
strafhare feiten, voorzover zij onbestaanbaar zijn mel de militaire tucht of orde,
doeh tevens van zo lichte aard dat de zaak buiten strafrechtelijke behandeling kan
worden afgedaan, door het rnilitaire tuchtorgaan worden afgedaan. Daarentegen
wilde men bij de herziening van het militaire tuchtrecht een scherpe scheiding
doorvoeren tussen de normen van het strafrecht en de gedragsregels van het mili-
laire tuchtrecht. Het voorgestelde art. 2luiddc:

32 Wijckerheld Bisdom 1979, p. 505.
33 Kamerstukken Il 1959, 5519, nr. 3, p. 21 en Kamerstukken " 1968-1969,9935,

Dr. 3, p. 15-16.
34 Karnerstukken Il 1979-1980, 16094, Dr. 3, p. 3; inwerkingtreding 1-2-1986.
35 Schenk 1975, p. 33-34. Het betrof in casu art. 26 gemeentewet dat een verbod

bevat voor een gemeenteraadslid om als raadsman op te treden in een
procedure waarbij de gemeente betrokken is.

36 HR 28-2-1851, W 1210.
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"De straffen, in deze wet voorzien, zijn op de militair die een gedragsregel van
deze wet schendt van toepassing, indien het feit niet in enige strafwet is
omschreven:37

Bij nota van wijziging is de toevoeging "indien het feit niet in enige strafwet is
omschreven' komen te vervaIlen. Het doel hiervan is

"de commandant de mogelijkheid te geven een beperkt aantal gedragingen, die
zowel een lichte vorm van misdrijf, aIs de schending van een gedragsregel
inhouden, in het kader van het tuchtrecht af te doen indien tegen het stralbare
feit kennelijk niet strafrechtelijk wordt opgetreden:38

Art. 50c, eerste lid, Wet op het Notarisambt bevat een in dit kader relevante
zinsnede, dat de Kamer van Toezicht aan een notaris tuchtrechtelijke sancties kan
opleggen ten aanzien van normovertredingen

"voor zover daartegen bij deze wet niet uitdrukkelijk straf is bedreigd".

Door het gebruik van de woorden "deze wet" dient deze zinsnede zo te worden
uitgelegd, dat cumulatie van een strafactie met een tuchtrechtelijke berechting
door de Kamer van Toezicht zich kan voordoen, tenzij het feiten betreft, waarop
de Wet op het Notarisambt uitdrukkelijk straf heeft gesteld. Dus als een strafbe-
paling in een andere wet dan de Wet op het Notarisambt voorkomt, wordt de toe-
passing van art. 50c Wet op het Notarisambt Dietverhinderd39 De vraag of er bij
toepassing van strafrecht naast tuchtrecht strijd met het ne bis in idem-beginsel

-.Qlltstaarwordt beantwoord in paragraaf 3.10.2.

\
De Orde van Advocaten kan verordeningen vaststellen die tuchtrechtelijk te
handhaven zijn. Het hof van discipline is van mening dat de disciplinaire rechter

.\. niet de innerlijke waarde van een rechtsgeldig tot stand gekomen verordening mag
toetsen. Wei kan getoetst worden of een verordening in strijd is met de wet.4

In dit kader moet ook aandacht geschonken worden aan het karakter van
ereregels, zoals de Gedragsregels voor advocaten 1980 en de GBR (Gedrags- en
Beroepsregels voor registeraccountants)."! Gedragsnormen zoals de ereregelen
hebben volgens vaste jurisprudentie van het hof van discipline geen rechtskracht
in die zin, dat een handelen anders dan in de regelen is voorgeschreven op die

37 Zie hieromtrent Kamerstukken II 1980-1981, 16813, nr. 2, p. 3 en nr. 5, p. 1-5.
38 Kamerstukken II 1985-1986, 16813,nr. 8, p. 18 en nr. 9, p. 1. Zie ook art. 66,

78 en 79 voorstel van Wet militair tuchtrecht. Zie voorts paragraaf 3.10.2.
39 Melis 1982, p. 241, p. 247-249 en p. 257. Zie ook mr. J.P. Sprenger van Eyk,

De wetgeving op het Notarisambt, zesde herziene druk bewerkt door mr.
Ph. B. Libourel, De erven F. Bohn, Haarlem 1928, p. 508-509 en p. 518-524;
De Doelder en Nipperus, WPNR 5484, p. 404-406.

40 Zie HvD 7-9-1964, Adv.bl. 1964, p. 398-340.
41 Mois en Malherbe 1990, p. 5-6 en p. 31-161; A.B. Frielink R.A., De GBR

verklaard, H.E. Stenfert Kroese BV, Leiden/ Antwerpen 1984.
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enkele grond beschouwd zou moeten worden als een misslag in de uitoefening
van de praktijk begaan of een inbreuk op de stand der advocaten.V

In bet notariele tuchtrecht zijn er circulaires uitgevaardigd door een Kamer van
Toezicht. Zij bevatlen algemene mededelingen dat de Kamer in het vervolg be-
paalde handelingen tuchtrecbtelijk zaI bestraffen. Hiertegen kan men een aantal
bezwaren inbrengen, zoals strijd met art. 12 Wet AB; een rechterlijk college
wordt zo (mede) wetgever en de Kamer van Toezicht beeft geen preventieve maar
een Jouter repressieve bevoegdheid. Reeds in 1912 oordeelde de Hoge Raad

.echter, dat het uitvaardigen ervan niet onwettig is43 Melis constateert, dat

'Nadere regels van materieel tuchrrecht worden uitgevaardigd door de Kamers
van Toezicht en de Koninklijke Notariele Broederschap [en worden] verzameld
in de losbladige uitgave "Ereregelen" van de Broederscbap en al naar gelang de
actualiteit gepubliceerd in het WPNR (vg!. WPNR 5507 en 5529).
( ..) De Koninklijke Notariele Broederschap heeft in 1979 de Kamers van Toe-
zicht voorgesteld de beroepsregels (verspreid te vinden in circulaires van de
onderscheiden Kamers van Toezicht, aanschrijvingen van het Hoofdbestuur en
concrete tuchtrecbtelijke uitspraken) te berschrijven en te codificeren. De
Kamers hebben dit voorstel aanvaard. Uit dit overleg is voortgekomen de
aanschrijving van bet Hoofdbestuur getiteld: De notaris, financieel, fiscaal en
particulier, als concept toegezonden aan de leden op 16 juli 1980 (zie WPNR
5552) en in definitieve vorm gepubliceerd in de zomer van 1981 ( ..).
De uitslag van bet over leg kan geen inbreuk maken op de door de wet omschre-
yen taak van de Kamers van Toezicht. Wie voor ogen boudt dat het recht moet
uitspreken wat de taak is van een deugdelijk functionerend notariaat en dat dit
recht mede wordt bepaald door een aanschrijving die de vrucht is van overleg
tussen het Hoofdbestuur en de Karners, ziet in dat ook niet-leden van de
Koninklijke Notariele Broederschap, aan deze aanschrijvingen gebonden zijn.
Hetzelfde zal men mogen aannemen ten aanzien van die aanschrijvingen die in
het verleden door het Hoofdbestuur zijn uitgevaardigd en waarvan de betekenis

42 Zie onder andere HvD 12-1-1970, Adv.b!. 1972, p. 556 en HvD 27-12-1972,
Adv.b!. 1973, p. 492. Wijckerheld Bisdom 1979, p. 507; Mois en Malherbe
1990, p. 5-6.
De tuchtnorm voor de accountants-adrninistratieconsulenten is daarentegen
verder uitgewerkt op grond van art. 31 Wet op de Accountants-administratie-
consulenten in een algemene maatregel van bestuur van 3-1-1974, Stb. 1974,
17 (Besluit regelen beroepsuitoefening accountants·administratieconsulen-
len).

43 HR 16-2-1912, W 9330. Nuytinck 1984, p. 337. Zie ook Kamerstukken 11983-
1984, 17404, nr. 159b, p. 1.
I.M. Polak, Notarieel tuchtrecht, Ombudsman 1985, p. 216-221 geeft enkele
voorbeelden van circulaires te weten WPNR 5727, p. 109 betreffende de in-
houd van een akte van overdracht van onroerend goed; WPNR 5735, p. 277
betreffende rente-compensatie; WPNR 5737, p. 313 betreffende oprichten
van een rechtspersoon met een ongeoorloofd doe!.
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geen andere is dan dat zij expliciteren wat de inhoud is van de notariele ambts-
plicht en van het begrip "de eer of de waardigheid van het ambt".44

In de vierde druk, geciteerd in de vijfde druk op p. 273, schreef hij echter:

"Men krijgt de indruk dat een belangrijk deel normgeving de laatste tijd mede
geschiedt vanwege het Hoofdbestuur van de KoninkIijke Broederschap der
Notarissen, Dit gebeurt in de vorm van een rondschrijven aan aile leden. ( ..)
Men mag aannemen dat de Kamers van Toezicht met deze normgeving reke-
ning houden; zij zijn er - strikt genomen - niet aan gebonden.'

Met Cremers45 ben ik van mening, dat met betrekking tot de aanschrijving in
wezen hetzelfde geldt als het hof van discipline heeft beslist ten aanzien van de
Ereregelen voor de advocaten, namelijk dat zij geen rechtskracht hebben in die
zin, dat anders handelen dan in de regels is voorgeschreven, op zichzelf reeds
grond voor tuchtrechtelijke bestraffing zou opleveren.

3.9.2.2 Plaats delict

Aileen tuchtrechtelijke rechtssubjecten kunnen disciplinair bestraft worden ter
zake van een tuchtvergrijp. De tuchtrechtelijke sanctionering is dus aan de
(rechts)persoon gebonden (personaliteitsbeginselj.t'' Dit heeft als consequentie
dat ook een door een tuchtrechtelijk rechtssubject in het buitenland gepleegd
tuchtvergrijp door een Nederlands tuchtcollege kan worden berecht. De plaats
waar het tuchtvergrijp is gepleegd, is dus voor de absolute bevoegdheid irrelevant.
Een uitzondering hierop is te vinden in art. 3 voorstel van Wet militair tuchtrecht, I

dat uitdrukkelijk bepaalt dat de tuchtnormen van die Wet van toepassing zijn a.
gedurende de tijd waarin de militair dienst doet of behoort te doen en b. op een
militaire plaats, dat is een gebouw, terrein, vaartuig, luchtvaartuig of voertuig,
dar in gebruik is bij of ten behoeve van de krijgsmacht, of dat de militair tot
verblijf of gebruik dient bij de vervulling van zijn taak in internationaal verband.
Indien en voorzover de wet de toepassing voorschrijft zijn de tuchtnormen ook
van toe passing anders dan in de gevallen, genoemd onder a en b.47

Knap lijkt het echter aannemelijk, dat de Medische Tuchtwet slechts territoriale
werking heeft en dar gewraakte gedragingen aanknoping moeten bieden met de
Nederlandse rechtssfeer. De vraag of een in den vreemde wonende en daar ook
praktiserende Nederlandse arts in Nederland kan worden aangeklaagd, deed zich

44 Melis 1982, p. 273-274. Zie hierover ook J.G. van der Pas, Beroepsregels
voor en/of door Notarissen, WPNR 5522, p. 412-414.

45 M.PJA. Cremers, De notariele tuchtnorm, in: Een kapitein, Twee Schepen,
bundel opstellen aangeboden aan Prof. mr. EAA. Luijten, Tjeenk Willink
Zwolle 1984, p. 275.

46 De Doelder 1981, p. 109-110. Zie ook paragraaf 3.3.
47 De bepalingen van de Wet op de Krijgstucht zijn op grond van art. 1

toepasselijk "op de militair, die zich binnen of buiten het Koninkrijk aan
enig krijgstuchtclijk vergrijp schuldig maakt.'
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naar zijn weten niet voor. Als een (Nederlandse of buitenlandse) arts in Neder-
land de praktijk heeft uitgeoefend, is een Nederlands medisch tuchtcollege be-
voegd klachten dienaangaande te berechten, ook als de arts daarna naar het bui-
tenland vertrokken is. Een nadere regeling van de rechtsmacht van de tuchtcolleges
ten aanzien van vreemdelingen en ook Nederlanders in den vreemde lijkt hem
wei gewenst ook al waren er tot dusver geen grote moeilijkheden.ff

Oat de Wet Autovervoer Goederen vooral internationaal georientecrd is, blijkt
uit de tuchtnorm die ziet op het grensoverschrijdend vervoerf", Hetzelfde geldt voor
het tuchtrecht op basis van de Schepenwert''.

Voor de relatieve bevoegdheid is gewoonlijk oak niet de plaats van het delict,
maar de woonplaats c.q. vestigingsplaats van de beklaagde bepalend.i!

i3.9.2.3 Plegen, poging ell deelneming

IDe pleger van een tuchtvergrijp is de eigenlijke dader. Aileen een tuchtrechtelijk
rechtssubject kan door doen of nalaten de in een wettelijke tuchtregeling opgeno-
men tuchtnorm overtreden.

In het strafrecht spelen ook de leerstukken poging en deelneming een rol. Art.
45, eerste lid, WvSr bepaalt:

"1. Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich
door een begin van uitvoering heeft geopenbaard en de uitvoering aIleen ten
gevolge van omstandigheden van zijn wil onafhankelijk niet is voltooid."

Hazcwinkel-Suringa/Remmelink omschrijft de poging tot misdrijf als:

I "een gedraging, ondernomen met de bedoeling datgene te volvoeren, wat de wet
tot misdrijf gestempeld heeft, zander de voltooiing te bereiken:,52

~oen plegen kan worden omschreven als:

"het opzettelijk bewerksteIligen door A van het uitvoeren van een strafbaar feit
door B, waarvoor B zelf om een of andere reden niet kan worden gestraft:,s3

en medepleger is: [

"degene, die opzettelijk tot het plegen van een strafbaar feit medewerkt''P" \

t. 48 WvSr bepaalt dat als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft:

Knap 1984, p. 27-2J:l.
9 Art. 55 Uag 1988. Zie hiervoor paragraaf 3.9.2.1.

$ Art. 48 j" art. 1 e.v. Schepenwet.
.1 Zie paragraaf 3.4.5.
F Hazcwinkel-Suringa/Remmelink 1987, p. 331.
~3 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1987, p. 362.
54 Hazewinkel-Suringa/Remrnelink 1987, p. 366.
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"1°. zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf;
2°. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot
het plegen van bet misdrijf."

Tot slot zegt art. 47, eerste lid, aanhef, sub 2°, en tweede lid, WvSr met betrekking
tOI uitlokking:

"1. Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:
1°. zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen;
2°. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of
misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het
feit opzettelijk uitlokken.
2. Ten aanzien van de laatsten komen aileen die handelingen in aanmerking die '1

zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hun gevolgen."
I

De leerstukken poging en deelneming zijn niet in het wettelijk tuchtrecht geregeld.
Dat is ook niet nodig. Het uitgangspunt is immers dat aileen op tucbtrecbtelijke
rechtssubjecten de tuchtnorm van toepassing is.55 Aileen een tuchtrechtelijk
rechtssubject kan een luchtvergrijp "plegen". Zoals in paragraaf 3.9.2.1 is be-
schreven, is het tucbtvergrijp gewoonlijk wettelijk omschreven als een open norm.
Daarom hoeven theoretisch mogelijke varia ties zoals poging tot het plegen van een
tuchtvergrijp, doen plegen of medeplegen van een tuchtvergrijp, medeplichtigheid .
aan een tuchtvergrijp of uitlokking van een tuchtvergrijp niet te worden onder-
scheiden, omdat alle mogelijke variaties in beginsel binnen de reikwijdte van de
tuchtnorm vallen.56

3.9.2.4 Feiten gep/eegd v66r het behoren tol de groep

In de vorige paragraaf is besproken, dat alleen een tuchtrechtelijk rechtssubject
door doen of nalaten de in een wettelijke tuchtregeling opgenomen norm kan
overtreden. Dat leidt dus tot het volgende uitgangspunt:

"In het algemeen kunnen disciplinair worden gestraft de leden van de groep,
vanaf het ogenblik, dat zij in de groep treden 101 het tijdstip, dat zij deze
verlaten, ter zake van tuchtvergrijpen gedurende deze periode gepleegd."57

Kan aan een tuchtrechtelijk rechtssubject ook een tuchtsanctie worden opgelegd
ter zake van faits anterieurs, dat wil zeggen voor handelen of nalaten voordat hij
tot de groep behoorde?

55 Zie paragraaf3.3. Van Slooten, WPNR 5978, p. 662. Raad van tucht 1990-17,
de Accountant 1990, p. 125, verwerpt het verweer dat her controleteam I
verantwoordelijk zou zijn. De RA beeft zelf de goedkeurende verklaring
ondertekend, zodat hij de volle vaktechnische verantwoordelijkheid draagt. I

56 Ook een discussie over de geoorloofdheid van analogie is dus irrelevant. I
Roling 1936, p. 51.

57 Taat 1948, p. 21.
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De Pinto is van mening dat dat in beginsel niet mogelijk is. Wel acht hij het mo-
gelijk om de oude feiten te combineren met huidig gedrag, dus de tegenwoordige
feiten te staven met de oudere feiten of de oude feiten te bestraffen voor zover ze
de huidige feiten verzwaren. Onder de anterieure handelingen die tot disciplinaire

.vervolging kunnen leiden, zou hij hoogstens kunnen brengen

"de onderhandelingen en schikkingen waardoor een particulier die naar een
functie dingt, met den fungeerenden titularis overeenkomt, hem een zekere som
te geven als hij er in toestemt zijn ontslag te krijgen".58

ITaat schrijft, dat bet mogelijk is,

"dar feiten bekend worden door een groepslid gepleegd voordat deze tot de groep
behoorde, welke een dergelijke smet op het groepslid werpen, dat hij ongeschikt
is voor bet vervullen van zijn functie als groepslid. Het belang van de groep
eist dan zijn verwijdering. Deze verwijdering is dan echter geen straf maar een
maatregel.P?

De Doelder overweegt dat er enerzijds veel voor te zeggen is, dat datgene wat is
geschied v66r het Iidmaatscbap van een groep of categorie, niet van belang is voor
die groep, maar dat anderzijds het denkbaar is, dat de groep nader wil overwegen,
of het nieuwe lid wei in de groep kan blijven. Hij concludeert, dat

"faits anterieurs in principe wei degelijk gevolgen kunnen hebben voor de
betrokkene. De ernst van de (verzwegen) feiten dient dusdanig te zijn, dat deze
een heroverweging van het "lidrnaatschap" rechtvaardigt:06O

Als er controle op de toelating tot een groep wordt uitgeoefend (via bijvoorbeeld
vereisten voor inschrijving in een register) en als een groep grote waarde hecht
aan bepaalde normen c.q. vereisten, dan moet daar in dat kader attent op worden
gelet. Stel dat dan toch na een korte periode blijkt, dat een nieuw lid van de groep
bepaalde emstige feiten heeft verzwegen, dan moet het als (puur adrninistra-
tieve) maatregel mogelijk zijn alsnog de toetreding tot de groep ongedaan te
maken via bijvoorbeeld bet doorhalen van de inschrijving. Deze mogelijkheid is
gewoonlijk slechts toepasbaar gedurende een korte periode na de toetreding. Een
vborbeeld hiervan is te vinden in art. 9, eerste lid, Advocatenwet:

I
"De raad van toezicht kan gedurende een jaar nadat een advocaat is beedigd,
beslissen dat hij van het tableau zal worden geschrapt, wanneer betzij de
advocaat de raad van toezicbt of het hof van discipline zo onjuiste of
onvolledige inlichtingen heeft verstrekt, dat hij, ware de juiste toedracht van
zaken de raad of het hof van discipline bekend geweest, niet tot de beediging
zou zijn toegelaten, hetzij de advocaat zich in het tijdvak tussen het verzoek

!
~ De Pinto 1876, p. 24 sub 2 en p. 29-33, (citaat p. 33).
~9 Taat 1948, p. 22. .iDe Doelder 1981, p. 113.



"Gelet niet aileen op het belang van klager en de betrokken notaris, maar ook
op het belang van het gehele notariaat en van degenen die van de diensten van
het notariaat gebruik maken, moet een handeling als die waar bet bij deze klaeht
om gaat, ook al is die handeling verricht door iemand die destijds kandidaat-
notaris was en thans notaris is, uit het oogpunt van normzetting zoals die in de
Notariswet wordt beoogd in zijn algemeenheid op zijn verwijtbaarheid worden
beoordeeld en wei door de in de Notariswet aangewezen reehter, daargelaten
de vraag of er sprake kan zijn van een sanetic of van een civiele aansprakelijk-
heid.',62

tot insehrijving en de beediging aan een zo ernstige misdraging beeft sebuldig
gemaakt, dat hem, indien hij na de beediging zieh daaraan zou bebben sebuldig
gemaakt, de maatregel van sehrapping van het tableau zou zijn opgelegd."

Voor de toepassing van tuehtsaneties kan na verloop van die periode aileen plaats
zijn, indien er een link gelegd kan worden met de buidige gedragingen van het
tuehtreehtelijke reebtssubject. Men zou de oude zaken ad informandum kunnen
toevoegen aan bet dossier. Daarbij moet men wei in het oog houden dat de wette-
lijke termijn als een verjaringstermijn kan moeten worden opgevat.

Een beroepsgroep waar dit probleem speelt is het notariaat. Op de kandidaat-
notarissen wordt wei toezieht gehouden door de Kamers van Toezieht, maar de
bevoegdheid om aan een kandidaat-notaris een tuehtsanetie op te Ieggen ont-
breekt.61 Tegen een inmiddels notaris geworden kandidaat-notaris wordt een
klaeht ingediend. In hoger beroep stelt de notaris dat hij zijn aansprakelijkheid
voor zijn handelingen als kandidaat-notaris niet uit de weg wil gaan, doeh dat de
Kamer van Toezicht als tuehtreehter niet bevoegd is daarover te oordelen. Het
Hof Amsterdam verwerpt dit beroep op de niet-ontvankelijkheid van de klaeht
onder meer overwegende:

De werkzaamheden van een registeraeeountant uit de periode v66r de insehrijVjAg
in het register zijn aan het oordeel van de tuehtcolleges onttrokken6l. Art. 33,
vierdc lid, Wet op de Registeraeeountants geeft eehter een regeling voor het geval
de insehrijving in het aeeountantsregister is doorgehaald, maar de betrokkene zieh
weer wil laten inschrijven.

61 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 27-10-1988, NJ 1990, 462 met noot W.M.
K1eyn onder NJ 463.

62 Hof Amsterdam 23-10-1986, R 7/86. In casu was geen sprake geweest van
onzorgvuldig handelen, zodat het Hof niet toekwam aan de vraag of bij
gegrondbevinding van de klaeht dit zou kunnen leiden tot het opleggen van I
een tuehtrechtelijke maatregel. Een bevestigend antwoord ligt in de lijn van I'

Hof Amsterdam, 15-12-1988, R 12/88. Het voorstaande en het citaat is
ontleend aan Van Siooten, WPNR 5927, p. 478-479. Zie ook Van Siooten,
WPNR 5978, p. 662 en HR 28-4-1989, NJ 1990, 463.

63 RvT 1986-7, de Accountant 1986, p. 441.
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'Indien de betrokkene wederom wordt ingeschreven, is hij bovendien aan deze
recbtspraak onderworpen ter zake van handelingen en gedragingen, die geduren-
de de tijd, dat zijn inschrijving doorgehaald was, hebben plaats gehad en tot
weigering van de inschrijving op grond van art. 59, onder e, aanleiding zouden
hebben gegeven, zo zij reeds bij de behandeling van de aanvrage bekend waren
geweest."

lop grond van art. 59, sub e, wordt de inschrijving geweigerd, indien gegronde vrees
bestaat, dat de aanvrager als registeraccountant inbreuk zal maken op wettelijke
voorschriften, de registeraccountants betreffende, of dat zijn inschrijving uit
anderen hoofde de eer van de stand der registeraccountants zal schaden.

Art. 30, vierde lid, Wet op de Accountants-administratieconsulenten bepaalt
kortweg:

"Indien de betrokkene wederom wordt ingeschreven is hij bovendien aan die
I rechtspraak onderworpen ter zake van handelingen en gedragingen, die geduren-

de de tijd, dat zijn inscbrijving doorgehaald was, hebben plaatsgehad."

uchtrechtelijke vergrijpen, die gepleegd zijn door een tuchtrechtelijk rechtssub-
j ct, dus tijdens het behoren tot de groep, kunnen door het tuchtcollege worden

erecht. Het is echter mogelijk, dat het tucbtrechtelijk rechtssubject op het
oment van de berechting geen deel meer uitmaakt van de groep. Daarbij zijn
Ie voorbeelden op te sommen. De diensttijd van een dienstplichtige kan er op

z tten of het tuchtrechtelijk rechtssubject kan met functioneel leeftijdsontslag zijn
gaan. Hij kan ook zelf het initiatief genomen hebben door bijvoorbeeld zijn

medische praktijk neer te leggen of hij kan op grond van een ordemaatregel uit
df, groep verwijderd zijn.
IIn aile genoemde gevallen kan het tuchtcoUege alsnog het vergrijp berechten.

t Kamerstukken Il 1959,5519, nr. 3, p. 21-22.

De memorie van toelichting op de Wet op de Registeraccountants licht bet opne-

ten van dit lid als voigt toe.64 Nadat de inschrijving is doorgehaald, is de betrok-
ene uiteraard niet langer gebonden door de wettelijke voorschriften, welke voor
egisteraccountants gelden. De betrokkene kan zich echter later aanmelden om
pnieuw te worden ingeschreven. Indien hij zich in de tussenliggende periode
chuldig heeft gemaakt aan gedragingen, op grond waarvan de vrees gewettigd is,
at hi], eenmaal opnieuw tot het accountantsregister toegelaten, de eer van de
tand der registeraccountants zal schaden, kan zijn aanvrage krachtens art. 59, sub
, worden afgewezen. De onjuiste gedragingen, die in bedoelde periode hebben
laats gehad, kunnen evenwel eerst later aan het licht komen. Daarom is de moge-

ijkheid opgenomen in zodanig geval tegen de inmiddels opnieuw in bet register
geschreven accountant alsnog een tuchtrechtelijke vervolging in te stellen, het-

een zal kunnen resulteren in doorbaling van de nieuwe inschrijving.

.9.2.5 Feiten gepleegd tijdens behoren tot de groep maar berecht Ila verlaten vall
egroep



Het moment waarop de feiten ontdekt zijn, dus v66r of na verlaten van de groep, is
daarbij irrelevant. Het zou namelijk onaanvaardbaar zijn, indien een tuchtrechte-
lijk rechtssubject tuchtrechtelijke bestraffing zou kunnen ontlopen door een vrij-
willig uittreden uit de groep. Bovendien moet voorkomen kunnen worden, dat de
betrokkene, die een ernstig tuchtrecbtelijk vergrijp pleegde, na verloop van tijd ,
opnieuw zijn beroep gaat uitoefenen. Een tuchtrechtelijk verleden zal herintreden I
bemoeilijken. De mogelijkheid bestaat een aantal sancties, zoals vermogenssancties,
en omzetting van eervol ontslag in de straf van ontslag of door haling van de I
inschrijving in een register, op te leggen.65 Het vorenstaande wil overigens Diet
zeggen, dat nu ook elk tuchtvergrijp, hoe gering ook, ontdekt na het uittreden uit
de groep berecht zou moeten worden.66

De mogelijkheid dat de betrokkene ondertussen overleden is, wordt besproken
in paragraaf 3.10.3.

Als de van een krijgstuchtelijk vergrijp verdachte militair tijdens de ontdekking
van het feit niet onder de wapenen is, dan vraagt, zo nodig, de betrokken comman-l
derende officier op grond van art. 47 Wet op de Krijgstucht, aan de Minister van
Defensie onder overlegging van de ter beoordeling der aanvrage nodige stukken,
machtiging om hem onder de wapenen te roepen.

Daarentegen zal op grond van art. 53 voorstel van Wet militair tuchtrecht geen
beschuldiging worden uitgereikt aan degene die feitelijk niet meer onder de wape-
nen verblijft. Het tuchtproces in eerste aanleg eindigt van rechtswege bij ontslag
uit de militaire dienst (art. 54, eerste lid, aanhef en sub c). Op grond van art. 55
kan het feitelijk verblijf onder de wapenen worden verlengd voor het houden van
een tuchtproces in eerste aanleg.

Art. 10, derde lid, Medische Tuchtwet juncto art. 66 Reglement medisch tucht-
recht en oplossing van geschillen bepaalt, dat neerleggen van de praktijk door de
geneeskundige, de tandarts, de verloskundige of de apotheker, die bij de zaak is l
betrokkeo, op de verdere behandeling geen invloed beeft, wanneer naar het oor-
deel van het College bet algemeen belang vordert, dat de behandeling wordt voort
gezet.67 Orion wijst er op dat er geen enkele administratieve handeling nodig is,
om na de mededeling dat hij de praktijk beeft neergelegd of binnenkort zal neer-
leggen, de praktijk weer te hervatten. Een neergelegde praktijk kan elk ogenblik
worden hervat.68

Op grond van art. 62, vierde lid, voorstel van Wet big blijft de betrokkene in
geval van schorsing of doorhaling van een inschrijving in het register ter zake van

65 Zie verder paragraaf 3.11.1.6.
66 Zie verder De Pinto 1876, p. 25 sub 9 en p. 42-44 en Taat 1948, p. 23-25.
67 Zie voor een recent voorbeeld HR 2-2-1990, NJ 1990,392.

Orion 1987, p. 98 noot 20 wijst op een geval, waarin het Centraal College
het terugkeren van een buitenlandse geneeskundige naar zijn eigen land en I
daarmee het niet meer in Nederland praktiseren, aanmerkte als het neerleg- i
gen van de praktijk. ,

68 Orion 1987, p. 44-46, p. 81-82. Zie ook het eerste cassatiemiddel sub c in I
HR 18-4-1986, RvdW 1986, BO.
De Gaay Fortman 1947, p. 27; Sanders 1967, p. 61-62.
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handelen of nalaten in strijd met de tucbtnorm gedurende de tijd dat hij ingcschre-
ven stond, aan de tuchtrechtspraak onderworpen. Hier is bovendien voorzien in een
toegespitste tuchtsanctie: ontzegging van het recht wederom in bet register te
worden ingeschreven (art. 63, derde lid).

Ook art. 33, derde lid, Wet op de Registeraceountants bepaalt expliciet, dat in
geval van door baling van een inscbrijving in het accountantsregister de betrokkene
ter zake van handelingen en gedragingen, die gedurende de tijd, dat hij ingeschre-
ven stond, hebben plaats gehad, aan de tucbtrechtspraak blijft onderworpen. Het

I doel is te voorkomen, dat een register accountant zicb door zijn inschrijving in bet
accountantsregister te laten doorbalen, aan een tuchtrechtelijke vervolging kan
onttrekken.s?

Ook op grond van art. 30, derde lid, Wet op de Accountants-adrninistratieconsu-
Ilenten blijft de betrokkene, wiens inschrijving is doorgehaald op een aantal met
.name genoemde gronden, aan de tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van
handelingen en gedragingen, die gedurende de tijd, dat hij ingeschreven stond,
,hebben plaatsgehad. Die gronden zijn een schriftelijk verzoek van de ingeschre-
vene of het komen te verkeren in de omstandigheid dat de ingeschrevene ingevolge
een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak in staat van faillissement
verkeert, ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak onder
curatele is gesteld of ingevolge een rechterlijke uitspraak is ontzet van het recht
het beroep van registeraceountant of het beroep van accountant-administratiecon-
sulent uit te oefenen, voor de duur van die ontzetting.

Zowel art. 29, vierde lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergenees-
kunde als art. 37, vierde lid, Loodsenwet bepalen dat staking van de werkzaam-
heden door de persoon over wie geklaagd is op de verdere behandeling geen
invloed heeft wanneer naar het oordeel van de door de Minister van Landbouw en
Visserij aangewezen ambtenaar het algemeen belang vordert, respectievelijk naar
het oordeel van het tuchtcollege loodsen het algemeen belang dat vermoedelijk
geschonden is vordert, dat de behandeling wordt voortgezet of wanneer de per-
soon over wie geklaagd is, schriftelijk heeft verklaard voortzeuing van de behande-
lIng van de klacht te verlangen.

Op grond van art. SOc, eerste lid, sub c, Wet op het Notarisambt kan de Kamer
van Toezicht een voordracht doen tot afzetting van een notaris aan het Gerechts-
hof, Kan de Kamer van Toezicht een voordracht tot afzetting doen, indien aan die
notaris reeds op eigen verzoek ontslag is verleend? De Hoge Raad oordeelde dat
der mogelijk is:

69 Kamerstukken II 1959, 5519, or. 3, p. 21-22.
Hiermee is slecht te rijmen RvT 1987-9, de Accountant 1987, p. 452: er wordt
volstaan met een berisping, waarbij met name wordt meegewogen, dat op
verzoek van de betrokkene diens inschrijving in het accountantsregister is
doorgehaald, zodat thans geen vrees voor her haling bestaat. Hetzelfde geldt
voor de beslissing van de RvT in 1987-14, de Accountant 1987, p. 47. Het
tuchtcollege had immers niet hoeven te letten op de doorbaling en had dus
een hogere sanctie moeten opleggen.
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"De behandeling door het hof van een vaordracht tat afzetting strekt ertoe het
hof op grand van een zelfstandig onderzoek te doen vaststeUen of er voor
afzetting termen aanwezig zijn. Bij <lit onderzaek en deze vaststeUing zijn Diet
aileen de belangen van de notaris betrokken maar oak die van andere belangheb-
benden, alsmede het algemeen belang dat het notariaat functioneert met inacht-
neming van de daaraan te stellen normen.
Gezien deze belangen kan niet worden aangenomen dat de omstandigheid dat
de betrokken notaris inmiddels uit zijn ambt is ontslagen, meebrengt dat de
behandeling door het bof achterwege moet blijven. Weliswaar kan alsdan een
beslissing van het hof tot afzetting - indien het hof tot het oordeel komt dat
daarvoor gronden zijn - niet meer worden ten uitvoer gelegd, doch zulks behoefl
aan een uitspraak van het bof dienaangaande niet in de weg te staan."70---

In het advacatentucbtrecht kan een straf worden opgelegd, oak schrapping, niette-
genstaande de betrokkene inmiddels de praktijk heeft neergelegd en zicb van het
tableau heeft laten schrappcn,"! Volgens het hof van discipline brengt een
redelijke uitlegging van art. 46 Advocatenwet mee, dat het enkele feit, dat iemand
niet meer als advocaat-procureur is ingesehreven, de raad niet onbevoegd maakt
kennis te nemen van de klacbt betreffende handelingen gedurende de tijd dat hij
nag wei op het tableau was ingeschreven. De tucbtrechter zal van geval tot geval
overwegen of met afkeuring van het gedrag van de betrokkene kan worden valstaan
dan wei of dit afkeurend oordeel mede tat uitdrukking moet warden gebracht in
straf, hoezeer de betekenis daarvan oak zou zijn verminderd.

Oak de raad van discipline te Amsterdam heeft op 16 november 1987 over dit
probleem een uitspraak gedaan ti Hij oordeelde, dat de op 1 februari 1986 van
kracht geworden regeling van de tucbtrechtspraak in de Advacatenwet er kennelijk
in het algemeen van uitgaat, dat degene over wie geklaagd wordt niet aileen ten
tijde van de indiening van de klacht, maar ook ten tijde van de einduitspraak daar-
aver de hoedanigheid van advacaat heeft. Zij geeft - anders dan bijvoorbeeld de
Medische Tuchtwet - geen regeling voor het geval dat de aangeklaagde vaordat
aver de klacht is geoordeeld, de praktijk neerlegt. Wanneer tijdens de klachtproce-'
dure tegen een advacaat deze die hoedanigheid verliest doordat hij of zij zich vrij-
r'lIig van het tableau laat afvaeren, dan zaJ dit feit er in het algemeen toe leiden
dat verdere behandeling van de klacht geen zin meer heeft, Anders kan dit echter
zijn wanneer de raad van oordeel is dat het gaat am een zodanig ernstige misslag
of een zadanig principiele zaak of anderszins am zodanig algemeen belang of bij-
zander belang van de klager of de aangeklaagde, dat verdere behandeling van de

70 HR 18-4-1986, RvdW 1986, 80; NJ 1987, 3]4, met noot EA. Alkema. Van
Slooten, WPNR 5927, p. 479.

71 Schenk 1975, p. 31. HvD 27-1-1956, Adv.bl. 1957, p. 143-145 (schrapping);
HvD 24-3-1%9, Adv.bl. 1%9, p. 382 (schorsing); HvD 26-4-1971, Adv.bl. 1972,
p. 92 (berisping).
Zie ook het eerste cassatiemiddel sub d in HR 18-4-1986, RvdW 1986, 80.

12 Raad van discipline Amsterdam 16-11-1987, Adv.bl. 1988, p. 306-307. Zie oak
JA. Schroeder, Jaarverslag Raad van Discipline Amsterdam, Adv.bl. 1988, p.
1%-197.
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klacht en een uitspraak gewenst zijn. Nu hiervan in dit geval geen sprake is, is de
raad van oordeel dat moet worden beslist dat de klager niet-ontvankelijk is.

De annotator F. Nysingh meent daarentegen, dat de opvatting van het hof van
discipline nog steeds juist lijkt, Dan is de rubricering van de raad van discipline
niet nodig. Bovendien is het bezwaar van deze uitspraak van de raad van discipline,
dat de advocaat, indien hij zich weer wil laten inschrijven, zich kan melden zonder
tuchtrechtelijk verieden.

3.9.2.6 Feiten gepleegd 110 verlaten van de groep

353

Tot slot dient de vraag gesteld te worden, of ook feiten gepleegd door het tucht-
rechtelijk rechtssubject nadat hij de groep heeft verlaten (faits posterieurs),
door het tuchtcollege berecht kunnen worden. Taat wijst berechting resoluut af:

"Na het verlaten van de groep is men "dood" voor de groep. Vergrijpen tegen de
groepsorde kunnen dan niet meer worden gepleegd. Toch wordt in het buiten-
land nog wei disciplinaire bestraffing van ex-groepsleden voor handelingen na
het verlaten van de groep gepleegd, mogelijk geacht,
( ..) Ten onzent waar het blijven voeren van de ambtstitel na het neerieggen van
het ambt noch recht noch gewoonte is en ook geen andere privileges aan het
ambt verbonden blijven na het neerieggen daarvan, zaI geen disciplinaire bestraf-
ling plaats kunnen vinden van feiten na het veriaten van de groep gepleegd.'.?3 74

Orion wijst er op, dat men thans wat de toepasbaarheid van het mediscb tuchtrecht
betreft levenslang arts is. Op grond van het voorstel van Wet big zal een constitu-
tief register worden ingesteId, waaruit men zich te allen tijde kan laten schrap-
pen75

Art. 33, vierde lid, Wet op de Registeraccountants en art. 30, vierde lid, Wet
op de Accountants-administratieconsulenten geven een regeling voor het geval de
inschrijving in het accountantsregister is doorgehaald, maar de betrokkene zich

eer wil laten inschrijven. Indien de betrokkene wederom wordt ingeschreven, is
ij aan de tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van handelingen en gedragin-
en, die gedurende de tijd, dat zijn inschrijving doorgehaald was, hebben plaats-
ehad76

73 Taat 1948, p. 22-23.
74 Zie bijvoorbeeld Nezard 1903, p. 119, p. 130-130, p. 242-246; Herbert

Behnke, Strafe und Massnahme im Disziplinarrecht, Ein Beitrag zur Neuorien-
tierung des Beamtendisziplinarrechts unter besonderer Beriicksichtigung des
Problems der Doppelbestrafung, Munchen 1972, (diss.), p. 165-168; Ortlieb
FIiedner, Die Zumessung der Disziplinarmassnahmen, Schriften zum Offent-
lichen Recht, Band 203, Duncker & Humblot, Berlin 1972, p. 36 en p. 98-100.

5 Orion 1987, p. 44, p. 49 en p. 87-90.
6 Zie verder over beide bepalingen paragraaf 3.9.2.4.



3.9.2.7 Fautes privies

Taat definieert fautes professionnelles als

"de vergrijpen, die een directe schending of verzaking vormen van de plichten,
die het groepslid als zodanig in acht moet nemen."TI

Met fautes privees worden dan door hem aangeduid

"die gedragingen, welke buiten de uitoefening van iemands functie als groepslid
zijn gelegen en indirect de doelstelling van een groep kunnen schaden, in het
bijwnder, doordat zij de achting voor het groepslid en de groep doen
verminderen.,,78

In hoofdstuk 2 heb ik een aantal voorbeelden van berechte fautes privees gegeven.
Daar heb ik erop gewezen, dat ook een tuchtrechtelijk rechtssubject in beginsel
bescherming dient te genieten van de grondrechten zeals de vrijheid van menings-
uiting (zie paragraaf 2.7), het recht tot betoging (paragraaf 2.9.2) en het recht op
privacy (paragraaf 2.10), zodat aileen moet worden overgegaan tot een tuchtrech-
telijk onderzoek en veroordeling indien er sprake is van een zeer nauw verband
met het doen of nalaten, waarop het tuchtrecht wei van toepassing behoort te zijn.
Overigens vallen ook gedragingen in nevenfuncties onder het begrip fautes
privees.79

3.9.2.8 Rechtvaardigingsgrond

Een rechtvaardigingsgrond sluit de strafbaarheid van het feit uit (ontbreken van
materiele wcderrcchtclijkheidj.F

"Bij een rechtvaardigingsgrond wordt het aanvankelijk wederrechtelijkheidsge-
halte van de zorgplichtschending opgeheven, De zorgplichtschending is zelfs
acceptabel voor de rechtsorde. Dit heeft norm-herorienterende werking: de
veiliggestelde norm wordt genuanceerd: dit geval wordt er niet meer door

77 Taat 1948, p. 29.
78 Taat 1948, p. 29.
79 Zie verder De Pinto 1876, p. 27 en p. 139-140; De Bie 1904, p. 54, p. 61-62,

p. 69, p. 78, p. 92, p. 93, p. %, p. 177; Roling 1936, p. 36, p. 44-48, p. 59-61;
Taat 1948,p. 29-34, p. 161, p. 167, p. 171;;'luijter, MAB 1974,p. 381, p. 390;
De Doelder en Nipperus, WPNR 5484, g. 407; De Doelder 1981, p. 113-114
en p. 181; Troostwijk 1984,p. 458; CRfB 19-7-1984,TAR 1984,nr. 205;
J. de Boer, Onfrisse praktijken in de vri e tijd, NIB 1986, p. 250; Korteweg-
Wiers e.a. 1986, p. 123; Drion 1987, p. 47-48 en p. 88; P.M. Witteman,
Verslag van het Hof van Discipline ove 1988 en 1989,Adv.bl. 1990, p. 333.

80 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1987, .223-224 en p. 302 e.v.
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bestreken. Niet meer: de nuance kan voor vergelijkbare gevallen worden gepro-
longeerd. "81

Is er ook in het wettelijke tuchtrecht ruimte voor toepassing van dit strafrechte-
Iijke leerstuk? Ook beantwoording van deze vraag Iijkt mij irrelevant, omdat bij de
toepassing van de vage tuchtrechtelijke normen reeds rekening kan worden gehou-
den met de aanvaardbaarheid van de gedraging voor de rechtsorde.

3.9.3 Is de dader deswege tuclitbaar?

Nadat is vastgesteld, wat het tuchtrechtelijk rechtssubject heeft gedaan of nagela-
ten en na de constatering, dat dat feitencomplex een tuchtbaar feit oplevert, komt
de VTaagaan bod of schuld (in de zin van verwijtbaarheid) vereist is alvorens een
tuchtsanctie kan worden opgelegd. De meeste schrijvers gaan er van uit, dat het
slrafrechtelijke beginsel geen straf zonder schuld ook in het wettelijke tuchtrecht
wordt erkend.82 Ook de ambtenarenrechter onderzoekt of er sprake is van toere-
kenbaar plichtsverzuim.S' Roling wijst er wei op, dat het begrip schuld in het straf-
recht verschilt van het begrip schuld in het tuchtrecht in zoverre dat wat schuld
is in de groep nog niet schuld behoeft te zijn in de gemeenschap.f" Hazewinkel-
Suringa/Remmelink poneert de stelling, dat het vereiste van schuld wei eens zou
kunnen ontbreken, althans in de mate als voor het strafrecht vereist.85

Ook de Raad voor de Scheepvaart en de Raad voor de Luchtvaart hebben met
dit probleem te maken, omdat de norm in art. 48, tweede lid, Schepenwet res pee-
tievelijk art. 37, eerste lid, Luchtvaartrampenwet zo geformuleerd is, dat een tucht-
rechtelijk rechtssubject disciplinair gestraft kan worden indien een scheepsramp
respectievelijk een luchtongeval te wijten is aan diens schuld. Deze formulering
is in 1931 in de Schepenwet opgenomen. Daarv66r was een causaal criterium op-
genomen: "dat door zijne daad of nalatigheid eene scheepsramp is veroorzaakt".
Het bestaan van een causaal verband tussen de gedraging van de betrokkene en
het ontstaan van de scheepsramp kon dikwijls niet worden aangetoond. Ook bij
de nieuwe (huidige) redactie blijft een causaal verband bestaan, maar de regering

ordeelde deze uitdrukking, waarbij de terminologie van het Wetboek van Straf-

81 GA.M. Strijards, Strafuitsluitingsgronden, Studiepockets strafrecht nr. 14,
Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 37.

82 De Pinto 1876, p. 79 en p. 80; Roling 1936, p. 50; Taat 1948, p. 57-58; De
Doelder 1981, p. 102-109, p. 197, p. 202; Hirsch Ballin, Een grondrecht op
toegang tot de rechter inzake administratiefrechtelijke geschillen?, AA
1986, p. 242.

83 CRvB 15-10-1942, AB 1943, 107; CRvB 25-3-1964, AB 1964,774; CRvB
5-11-1981, AB 1982, 236; Duk, AA 1981, p. 235; Troostwijk 1984, p. 450-452;
Korteweg- Wiers e.a. 1986, p. 122 en p. 124.
In paragraaf 3.9.2.1 bleek dat in deze tuchtnorm voor ambtenaren de
formulering "zich aan plichtsverzuim schuldig rnaakt" is opgenomen.

4 Roling 1936, p. 50.
5 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1987, p. 26.
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vordering is gevolgd, enigszins ruimer.86
Verpaalen meent eehter, dat de regel geen straf zonder schuld niet geldt en dat

louter van belang is, of het feit wei of niet gebeurd is. Hij ziet dit als een van
de bijzonder aantrekkelijke kanten van bet tuchtrecht, omdat men de ingewikkelde
scholastiek, die in het strafrecht hieromtrent is ontstaan, in het tuchtrecht
vrijwel overboord kan zetten. Als voorbeeld noemt hij een geval waarin het bof van
discipline een advocaat schrapte, omdat, wat er ook was van de vraag of hem zijn
gedrag kon worden toegerekend, in ieder geval vaststond dat hij niet gescbikt was
om de advocatuur uit te oefenen.87 Dit zou ik echter eerder kwalificeren als
verwijdering als maatregel, in plaats van als tuchtrechtelijke sanctie. Bijvoor-
beeld in de Medische Tuchtwet is daarvoor art. 4 opgenomen luidend:

"Geen maatregelen of straffen worden opgelegd, wanneer aan betrokkene de
litigieuze handelingen niet kunnen worden verweten.',89

"Ten aanzien van een geneeskundige, een tandarts, een verloskundige of een
apotheker, die wegens een ziels- of lichaamsziekte of wegens ouderdoms- of
lichaamsgebreken ongesehikt moet worden geaeht voor de uitoefening van
geneeskunst, onderseheidenlijk artsenijbereidkunst, kunnen de maatregelen
vermeld onder 4". en 5°. van het eerste lid van artikel5, worden toegepast.'

De bedoelde maatregelen zijn sehorsing en ontzegging van de bevoegdheid. Art.
4a bevat een regeling in geval van bet gewoonte maken van drankmisbruik of het
misbruik maken van middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet.
In het voorstel van Wet big bevat hoofdstuk VIII (art. 93 tot en met art. 99)
maatregelen wegens ongesehiktheid. Er wordt een college van medisch toezicht
voor in het leven geroepen met de mogelijkheid van beroep op het centrale tucht-
college.88

De Doelder stelt voor de volgende bepaling in een kaderwet voor het wettelijke
tuchtrecbt op te nemen:

Het woord handelingen is echter te beperkt, omdat behalve voor het doen ook
voor het nalaten geeist moet worden, dat aileen in geval van verwijtbaarheid een
tuchtsanetie kan worden opgelegd, Zo'n tuchtrechtelijke sanctie is dan een straf.
Het woord "maatregelen" moet in de voorgestelde bepaling worden geschrapt,
omdat die juist ook bij ontbrekende verwijtbaarheid moeten kunnen worden opge-
legd.90

86 Kamerstukken II Bijlagen Hand. der Stat.-Gen. 1930-1931,389, nr. 3, p. 8,
sub XXXIX; nr. 4, p. 25; nr. 5, p. 34. Kamerstukken II Bijlagen Hand. der
Stat.-Gen. 1931-1932, 50, nr. 1, p. 3.

87 Verpaalen, Handelingen NJV 1971, deel2, p. 110-111. Zie ook Schenk 1975,
32 en p. 138. Deze mening heeft ook Ras, Handelingen NJV 1971, deel 2, p.
83-84.

88 Vergelijk ook art. 16 Advocatenwet.
89 De Doelder 1981, p. 202.
90 Zie ook De Doelder 1981, p. 108.
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De vraag of oak opzet vereist is, komt bij de meeste schrijvers niet aan de orde.
Dat is ook niet nodig omdat het tuchtrecht geen precies omschreven tuchtvergrij-
pen kent.91 Anderzijds kan het weten, dat men een tuchtnorm overtreedt en desal-
niettemin zo willen handelen of nalaten in strijd met die norm, van invloed zijn
op de bepaling van de strafmaat.92

3.9.4 Welke wettelijke tuchtsanctie moet aan de dader deswege
worden opgelegd?

Een bespreking van in wettelijke tuchtregelingen opgenomen tuchtsancties is te
vinden in paragraaf 3.11.1.6. In deze paragraaf worden enkele algemene opmer-
kingen gemaakt met betrekking tot het opleggen van een tuchtsanctie.

Nadat het tuchtcollege heeft vastgesteld dat een tuchtrechtelijk rechtssubject
schuldig is aan overtreding van de tuchtnorm (opgesomd in paragraaf3.9.2.1), is
het in beginsel vrij uit de wettelijke mogelijkheden een tuchtsanctie te kiezen.
Dat wil zeggen dat in de diverse tuchtwetten de tuchtsancties weI gerangschikt zijn
naar zwaarte, maar er is niet, zoals in bet Wetboek van Strafrecht, een onderscheid
tussen misdrijven en overtredingen noch per delictsomschrijving een strafminimum
en/of een strafmaximum. Aan de hand van de concrete feiten en de omstandighe-
den van het geval zal het tuchtcollege zelf de relatieve zwaarte van het gepleegde
tuchtvergrijp vaststellen en daar een passende tuchtsanctie voor opleggen. Dit
wordt omschreven in art. 37 Wet op de Krijgstucht als:

"Bij de bepaling van de soort en van de mate van krijgstuchtelijke straf is de
strafoplegger verplicht rechtvaardigheid naast gestrengheid te betrachten en
zowe! de omstandigheden waaronder het vergrijp begaan is, als de persoonlijk-
heid en het doorgaand gedrag van de dader in aanmerking te nemen. Hij beslist
naar eigen inzicht eo geweten.,,93

Een ambtenaar kan als beroepsgrond ten aanzien van een hem opgelegde discipli-
naire straf aanvoeren, dat er onevenredigheid bestaat tussen de opgelegde straf
en de gepleegde overtrcding.r" Evenredigheid tussen de overtreding en de ter
zake daarvan opgelegde sanctie is echter een factor die bij het opleggen van e!ke
(wettelijke tucht)sanctie mee moet wegen.

Daarnaast dient ook op het doe! van de sanctie te worden gelet. Een voorbeeld

91 Taat 1948, p. 57.
92 De Bie 1904, p. 190.
93 Een andere formulering is opgenomen in art. 74 voorstel van Wet militair

tuchtrecht, dat wordt besproken in paragraaf 3.11.1.7.
94 Art. 58, derde lid, Ambtenarenwet 1929.

Zie bijvoorbeeld CRvB 17-2-1987, TAR 1987,84, p. 178-179: het gepleegde
plichtsverzuim is niet te beschouwen als onderdeel van een duidelijk
doorgaand handelen met een naar aard en ernst zodanig karakter dat thans de
(zwaarste) strafvan ongevraagd ontslag hieraan evenredig kan worden geacht.
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is te vinden in een uitspraak van het ambtenarengerecht Arnhem.95 Tussen een
parketwachter en zijn collega vond, tijdens een onderhoud betreffende het niet-
uitvoeren van een transport, een handgemeen plaats. Naar aanleiding daarvan
werd de straf van verplaatsing opgelegd. Dit besluit werd door het ambtenarenge-
recht vernietigd, omdat de getroffen strafmaatregel in hoofdzaak ten doel had te
voorkomen, dat beide ruziemakers nog langer binnen een werkverband zouden
zijn tewerkgesteld. Aldus is een disciplinaire straf aangewend ter verwezenlijking
van een buiten dat bestek vallend doel,

Troostwijk ontleent aan de jurisprudentie van de ambtenarenrechter een aantal
elementen, die de hoogte van de straf bepalen. Oat is ten eerste het door de
overtreding van een voorschrift geschonden belang, dat dat voorschrift beoogt te
beschermen. Ten tweede is de houding van superieuren en/of het bestuur relevant.
Tot slot is voor de straftoemeting van belang de persoonlijke feiten en omstandig-
heden van de overtreder betrekking hebbend op de rang en functie van de over-
treder, zijn arbeidsverleden, zijn algemene gezindheid, zijn psychische en fysieke
gesteldheid ten tijde van de overtreding en zijn reactie op de overtreding.96

Een aantal factoren, welke de raad van tucht en de raad van beroep in acht ne-
men bij het opleggen van een sanctie aan een register accountant, zijn de ernst van
de misslag in de beroepsuitoefening; welke gevolgen heeft de misslag gehad voor
de klager en/of voor derden?; heeft de klager bijgedragen aan het ontstaan van
de misslag?; welke indruk heeft de misslag gemaakt op het maatschappelijk ver-
wachtingspatroon?; heeft de betrokken registeraccountant er blijk van gegeven in
te zien dat hij fout heeft gehandeld?97 Hieraan kan nag worden toegevoegd, dat
ook meeweegt of de betrokkene al eerder met de tuchtrechter in aanraking is
geweest.98

Op grond van art. 18, vierde lid, Octrooigemachtigden-reglement dient bij de
bepaling van de tuchtsanctie rekening te worden gehouden met de omstandigheid
of de schuldige aI dan niet de door zijn vergrijp veroorzaakte schade heeft vergoed.
Zie daarover verder paragraaf 3.11.1.9.

In de volgende twee subparagrafen worden verzachtende en strafverzwarende
omstandigheden aangestipt, waarbij bovenstaandc factoren verder aan bod komen.

3.9.4.1 Verzachtende omstandigheden

Verzachtende omstandigheden zijn elementen uit het feitencornplex die ertoe lei-
den, dat er geen of een lagere sanctie door het tuchtcollege wordt opgelegd. Zij zij
niet expliciet geregeld in het wettelijke tuchtrecht, maar worden in de jurispru-
dentie wei erkend.

Ten eerste wordt onduidelijkheid ten aanzien van de norm de aangeklaagde niet

95 Ag Arnhern 27-6-1986, TAR 1986, 199, p. 448-451.
% Troostwijk 1984, p. 458-463.
97 Verslag van de inleiding van mr. B.L. Dutmer, de Accountant 1987, p. 522.
98 Zie bijvoorbeeld RvT 1987-12, de Accountant 1987, p. 564. De Raad nam

tevens in aanrnerking dat de klager uiteindelijk geen financieel nadeel heeft
geleden van de handelwijze van de register accountant en de RA getracht heef
(zij het op ontoereikende wijze) zijn fout te herstellen.
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te zwaar aangerekend. Enkele voorbeelden zijn te vinden in het advocatentucht-
recht. Een advocaat had, zonder toestemming van de gesprekspartner, een telefoon-
gesprek op een geluidsband vastgelegd en later de bediende, die de band uittikte,
als getuige voorgebracht. Het hof van discipline achtte het opnemen van het tele-
foongesprek en het gebruiken als bewijsmateriaal ongeoorloofd. Daar het hof de
vraag van principiele aard acht, legt het geen straf op.99 In een ander gevallegt
het hof van discipline geen straf op, omdat op enigszins ruime scbaal de misvatting
wordt gehuldigd, dat een dergelijke gedraging geoorloofd isYXl In een andere uit-
spraak wordt meegewogen, dat de richtlijn betreffende de publiciteit van advoca-
ten, die verduidelijking beoogt te geven met betrekking tot de wijze waarop de ad-
vocaat in de publiciteit naar buiten optreedt, nog niet in werking is getreden en
daardoor thans nog enige onduidelijkheid bestaat over de wijze waarop de advo-
caat publiciteit mag bedrijven.101

Ook Gevers constateert dat de medische tuchtrechter in de beoordeling van het
medisch handelen in veel gevallen een zekere terughoudendheid betracht in ver-
band met bet feit dat het onduidelijk is, welke beroepsregel de aangeklaagde be-
roepsbeoefenaar bad dienen na te Ieven bijvoorbeeld omdat een algemeen aan-
vaarde norm ten aanzien van het gewraakte handelen ontbreekt of geen weten-
schappelijke eenstemmigheid bestaat. Ook kunnen de wetenschappelijke inzicbten
nog zo recent zijn dat van de gemiddelde beroepsbeoefenaar niet geeist kan wor-
den dat hij daarvan op de hoogte is. Een andere mogelijkheid is dat de regels vail
het beroep aan hem conflicterende eisen stellen, of dat vooraf onzekerheid bestaat
welke handelwijze in de concrete situatie de beste is102 Afhankelijk van de om-
standigheden van het geval zal dan besloten worden dat de tuchtnorrn niet is over-
treden en dus van een veroordeling worden afgezien, of dat dit als een verzachten-
de omstandigheid moet worden aangemerkt en dus geen of een lichtere rnaatregel
worden opgelegd.

Ook het sinds kort werkzaam zijn in het beroep103, het nog niet eerder
tuchtrechtelijk gestraft zijn1D4 of het niet bestaan van vrees voor herhaling105,
werkt strafverlichtend.

Het Medisch Tuchtcollege oordeelde in een zaak:

"De klachten zijn van zo ernstige aard dat het zonder meer gerechtvaardigd zou
zijn om de arts gedurende eeo aantal maanden te schorsen in de uitoefening van
de geneeskunst. Toch zal het college hier niet toe over gaan. De arts is in het
kader van de strafprocedure enige maanden gedetineerd geweest. Dit bracht al
mee dat hij zijn bevoegdheid als arts niet kon uitoefenen. Voorts moet worden

99 HvD 28-4-1960, Adv.bl. 1960, p. 431-439 met noot OA.C. Verpaalen. Thans
is dat regel 46. Zie Mols en Malherbe 1990, p. 155-156.

100 HvD 26-4-1971, Adv.bl. 1973, p. 378-380.
101 RvD 16-6-1986, Adv.bl. 1987, p. 182-183. .
102 J.K.M. Gevers, De toetsing van het medische handelen door de tuchtrechter,

TvGR 1984, p. 13-14.
103 MT 3-2-1987, Stcrt. 1987, 144, p. 2.
104 RvD 16-6-1986, Adv.bI.1987, p. 182-183.
105 RvT 1987-9, de Accountant 1987, p. 452.
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bedacht dat de grote publiciteit, waarmee de strafzaak gepaard is gegaan, zeer
belastend voor de arts moet zijn geweest. De arts heeft ten slotte laten welen
in de loekomsl niel meer te zullen handelen als in hel verleden het geval is
geweest. Hij heeft ingezien dat op dat handelen ernstige aanmerkingen zijn te
maken. Het college zal op grond van een en ander volslaan met het opleggen
van een berisping.',I06

Ook gedragingen van de klager kunnen van invloed zijn. Een advocaat was als
juridisch adviseur van een werknemersvereniging als advocaat opgetredcn in een
procedure tegen een lid van die vereniging. Het hof van discipline oordeelt dat dit
appellant disciplinair niet mag worden aangerekend, omdal de vereniging op een
dergelijk optreden nooit aanmerking gernaakt had107

3.9.4.2 Sanctieverzwarende omstandigheden

Schenk noernt als sanctieverzwarende omstandigheden in het advocatentuchtrecht
het niet inzien van het onjuiste en het zich niet gedragen naar een uitspraak van
de raad, bel bedriegelijke karakter van de gewraakte handeling en het uit zijn op
eigen voordeel.108

Hierna wordt nog ingegaan op respectievelijk het geval, dat meer dan een
tuchtvergrijp bewezen wordt verklaard, recidive en tijdens of na de zitting bekend
geworden andere tuchtbare feiten.

3.9.4.2.1 Meer dan een tuchtvergrijp is bewezen verklaard

lndien meer dan een overtreding van de tuchtnorm bewezen is verklaard, is het
mogelijk dat voor elk vergrijp afzonderlijk een sanctie moet worden opgelegd. In
de jurisprudentie treffen we echter geen voorbeelden aan, dal iemand bijvoor-
beeld drie rnaal in een vonnis wordt gewaarschuwd of berispt. Gewoonlijk wordt
impliciet voor de tucbtvergrijpen tezamen ;;en zwaardere sanctie opgelegd. Art.
38 Wet op de Krijgstucht en art. 75 voorstel van Wet militair tuchtrecht gaan hier
oak van uit.

Een uitzondering is bijvoorbeeld wei te vinden in een beslissing van bet College
van Beroep voor het bedrijfsleven van 26-3-1987 waaruit blijkt dat aan een
tuchtrechtelijk rechtssubject ter zake van de 24 bewezen verklaarde en als 24

106 MT 28-10-1987,Stcrt.1988, 32, p. 5. Zie ook paragraaf3.10.2.
107 HvD 23-2-1970, Adv.bl. 1973, p. 373.
108 Schenk 1975,p. 31-32.

Het niet inzien van het onjuiste en het behalen van een aanzienlijk financieel
voordeel bracht ook het Medisch Tuchtcollege Zwolle lot het opleggen
van de hoogst mogelijke geldboete aan een tandarts: MT 5-11-1986, TvGR
1987/38, p. 279-281.
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overtredingen van het zelfde artikellid gekwalificeerde feiten, 24 straffen zijn
opgelegd, bestaande uit 24 geldboetes van f 500 derhalve in totaal f 12.000109

. 3.9.4.2.2 Tuchtrechtelijk verleden

Ook het feit, dat het tuchtrechtelijk rechtssubject in het verleden reeds bestraft
is door het tuchtcollege, kan de strafmaat beinvloeden. Het verschil met de in de
vorige paragraaf besproken meerdaadse samenloop is, dat pas van recidive wordt
gesproken indien tussen de feiten een onherroepe1ijke veroordeling ligt.110 Men
kan het leerstuk van de herhaling ooderscheiden in de algemene herhaling

"waarbij herhaling van een misdaad, onverschillig wellke, voldoende is ( ..), en
de speciale recidive, waarbij eisen worden gesteld nopens de gelijkheid of de
gelijksoortigheid der delicten."m

De tuchtwetgever heeft de recidive niet geregeld en dus geen keuze gemaakt uit
beide opties. In de literatuur eo de jurisprudentie wordt de recidive wei degelijk
als sanctieverhogende factor meegewogen.

Troostwijk schrijft dat het arbeidsverleden van de ambtenaar van belang blijkt
te zijn voor de hoogte van de sanctie.

"Een vlekkeloze loopbaan kan een verzachtende omstandigheid zijn. ( ..) Het feit
dat de ambtenaar at eens eerder gestraft is, hoeft niet te betekenen dat de
tweede straf altijd zwaarder moet zijn. Elk geval dient op zijn eigen merites
beoordeeld te worden. ( ..) Recidive werkt soms echter wei degelijk strafverzwa-
rend, althans leidt niet licht tot het oordeel van de Centrale Raad dat de straf
onevenredig is."112

Een voorbeeld van de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep is de niet
correct "uitklokkende" ambtenaar, die daarvoor wordt gestraft met ongevraagd
ontslag. De Centrale Raad constateert eerst dat de feiten

" - op zichzelf beschouwd - niet van een zodanige ernst zijn dat hieraan de
straf van ongevraagd ontslag evenredig is te achten. Gedaagde ontkent dit in
feite ook niet. Naar vaste jurisprudentie van de Raad magi dient bij de beoorde-
ling van de vraag of tussen de gepleegde overtreding en de opgelegde straf
onevenredigheid bestaat ook onder meer het doorgaande gedrag van de be-
trokken ambtenaar in aanmerking (te) worden genomen. Dit laat naar 's Raads
oordeel echter onverlet dat het concrete aan de straf ten grondslag gelegde feit

CBB 26-3-1987, Uitspraken College van Beroep voor het bedrijfsleven 1987,
onder red. van H.J. de Ru en H.J. Simon, Ars Aequi Libri Nijmegen 1989, p.
62-63, nr. 21.

10 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1987, p. 740-741.
Noyon/Langemeijer /Remmelink boek II, titel XXXI, p. 1361.

11 Noyon/Langemeijer/Remmelink boek II, titel XXXI, p. 1361.
12 Troostwijk 1984, p. 461.
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qua ernst a1thans enigerrnate dient te stroken met de zwaarte van de straf en dat
niet in het verleden gepleegde - en reeds bestrafte - plichtsverzuim bij deze
strafoplegging en de zwaarte van de straf als het ware de overhand krijg[t]. Van
dat laatste is naar 's Raads oordeel hier sprake."!13

Volgens het hof van discipline mogen vroegere k1achten tegen de betrokken ad-
vocaat geen rol spelen als niet blijkt wat die klachten inhielden en tot welk resul-
taat zij hebben ~eleidH4 Oat mag ook niet als de klachten niet tot een maatregel
hebben geleid.! 5

Volgens Orion wordt er in het medisch tuchtrecht door de tuchtcolleges nauwe-
lijks rekening gehouden met het tuchtverleden en gebeurt het vaker bij artsen dan
bij tandartsen dat in de loop der tijd over eenzelfde tuchtrechtelijk rechtssubject
wordt geklaagd.P''

Oak in de tuchtrechtspraak betreffende registeraccountants zijn voorbeelden van
de sanctieverhogende werking van recidive te vinden. De raad van tucht overwoog
in een zaak1l7 dat, hoewel gelet op de ernst van de gemaakte fouten en een eer-
dere tuchtrechtelijke veroordeling van betrokkene (cen week schorsing) een zwaar-
dere straf op zijn plaats zou zijn geweest, de Raad volstaat met het opleggen van
de maatregel van berisping. Met name heeft de Raad daarbij laten meewegen, dat
op verzoek van de betrokkene diens inschrijving in het accountantsregister inmid-
dels is doorgehaald, zodat thans geen vrees voor herhaling bestaa!.

In de paragrafen 3.11.2.7 en 3.13.1 zal echter blijken dat de registratie van
opgelegde tuchtsancties niet overal vlekkeloos verloopt. Ook in het notarieel
tuchtrecht kan zich dit probleem voordoen:

"In een zaak overwoog het Hof dat gesteld noch gebleken was dat tegen de nota-
ris een tuchtrechtelijke maatregel was genomen. Bij de behandeling in hoger
beroep van een nadien tegen dezelfde notaris ingediende klacht bleek dat de
notaris reeds eerder enige malen door de Kamer was berispt. Ter voorkoming
van een dergelijk "hedrijfsongeval" zou het aanbeveling verdienen dat de (voor-
zitters van de) Kamers in hun beslissingen vermelden of en zo ja welke tucht-
rechtelijke maatregel(en) tegen de notaris zijn genomen. ( ..) Een dergelijke med
deling zou achterwege kunnen blijven indien - wat wellicht ook om andere rede-
nen gewenst zou zijn - er een centraal registratiesysteem ZOll worden opgezet me

----..

113 CRvB 15-7-1986, TAR 1986, 190, p. 433.
114 HvD 2-12-1968, Adv.bl. 1%9, p. 168-177.
115 HvD 24-7-1961, Adv.bI.1961, p. 528-535; HvD 15-2-1%5, Adv.bl. 1965, p.

272-280; HvD 16-4-1973, Adv.bl. 1974, p. 88-90. HvD 10-2-1986, Adv.bl. 1987,
p. 40-41: mede gezien eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen ter zake van
soortgelijke feiten twee weken schorsing.

116 Orion 1987, p. 42-43.
Een voorbeeld van toepassing van recidive bij een tandarts is te vinden in
MT Amsterdam 2-6-1986, Stcrt. 1988, 47, p. 6: sedert 1980 reeds viermaal
eerder voor soortgelijke misslagen maatregelen opgelegd, daarom thans
schorsing voor drie maanden.

117 RvT 1987-9, de Accountant 1987, p. 452.
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Indien tijdens de zitting blijkt, dat het tuchtrechtelijk rechtssubject nog andere
tuchtvergrijpen heeft gepleegd, kunnen die door bet tuchtcollege tegeIijk worden
berecht met de aanbangige vergrijpen. Indien echter pas na de zitting die nieuwe
vergrijpen bekend worden, 201het heropenen van het onderzoek te omslacbtig zijn,
zodat het starten van een andere procedure gewoonlijk de voorkeur 201 verdie-
nen.119

)

een regeling welke gegevens daarin worden vermeld en wie daar toegang toe
heeft:T!8

3.9.4.2.3 Tijdens/na de zitting bekend geworden andere tuchtbare feiten

I

\
I

18 Van Slooten, WPNR 5929, p. 520.
19 Vergelijk ook art. 63 WVSr.
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3.10 Verval van bet recbt van "tucbtvordering".

3.10.1 In geval van intrekken klacht/beeindigen beroep ambtshalve voortzetting?

In paragraaf 3.2.4 is geconstateerd, dat niet aI het wettelijk geregelde tuchtrecht
start door middel van een klacht ingediend door een klager. Ten tweede is daar
het ambtshalve optreden door een tuchtcollege besproken. De gevolgen van het
intrekken van een klacht door de klager zijn in paragraaf 3.6.4 aan de orde geko-
men. Daar werd de conc1usie getrokken dat in bepaalde gevallen de bebandeling
door bel tuchtcollegc kan worden voortgezet.

Ook bij bel overlijden van de klager hoeft de behandeling van de klacht niet te '
worden gestaakt. Zie daarover verder paragraaf 3.6.5. Een rechtspersoon kan ook
"overlijden": tegen een registeraecounlant werd een klacht ingediend door een
vennootschap. Enige tijd na het indienen van de k1acbt is klaagster failliel
gegaan. Het faillissement is later bij gebrek aan baten opgeheven. De raad van

\

tucht heeft zich afgevraagd of het feit dat klaagster door de opheffmg van bet
faillissement heeft opgehouden te bestaan, consequenlies heeft voor de behande-
ling van de klacht. De Raad overwoog dat,

"ongeacht bet antwoord op deze vraag, het mede in het belang van de tuchlrecht-
spraak wenselijk is dat hij zich, voor zover nodig ambtshalve, over de onder-
havige zaak uitsprcekt."!

3.10.2 Gewijsdejne bis ill idem

Op grond van het lie bis ill idem-beginsel kan in beginsel de rechter na een in
kracht van gewijsde gegaan vonnis niet opnieuw door dezelfde procespartijen
geadieerd worden, om een vonnis te wijzen over hetzelfde gesehilpunt. Een vonnis
heeft kracht van gewijsde indien daartegen geen gewoon rechtsmiddel van verzet,
hoger beroep, revisie of eassatie meer openstaat. Met gezag van gewijsde wordt
gedoeld op de bindende kracht van het vonnis. Ne bis in idem betekent letterlijk
nict tweemaal over hetzelfde. Eenzelfde gesehil of zaak mag dus niet meer dan
eenrnaal aan het oordeel van de (zelfde) reebter worden onderworpen.

In burgerlijke zaken geldt het gezag'van gewijsde, dat, eenmaal verkregen, een
verdere en latere rechtsgang uitsluit/' doordat de reehter de dagvaardende partij! bij gebreke aan belang niet-ontvankelijk verklaart. Het is verwoord in art. 67 Rv:

I
"Beslissingen aangaande de reehtsbetrekking in geschil, vervat in een in kracht
van gewijsde gegaan vonnis, hebben in een ander geding tussen dezelfde partijen
bindende kracht.

Onder partijen worden mede begrepen de rechtverkrijgenden onder algemene
of bijzondere ritel, tenzij uit de wei het tegendeel voIgt.
Het gezag van gewijsde wordt niet ambtshalve toegepast."

1 RvT 1987-10, de Accountant 1987, p. 452-453.
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Ook in het administratief procesrecht geldt, dat de rechtskracht van de uitspraak
zich uitstrekt tot procedures over hetzelfde geschilpunt tussen dezelfde partijen
en dat de hij de uitspraak vastgestelde rechtsverhouding niet meer zonder nova
door enig aan partijen toekomend rechtsrniddel kan worden gewijzigd.e

In strafzaken kan op grond van art. 68, eerste lid, WvSr niemand, hehoudens de
gevallen waarin rechteriijke uitspraken voor herziening vatbaar zijn, andermaal
worden vervolgd wegens een feit waarover te zijnen aanzien bij gewijsde van de
rechter in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba onherroepelijk is beslist.
Het tweede lid van dat artikel bepaalt, dat, indien het gewijsde afkomstig is van
een andere rechter, dan tegen dezelfde persoon wegens hetzelfde feit geen
vervolging plaats heeft in geval van 1. vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging
of 2. veroordeling, indien een straf is opgelegd, gevolgd door gehele uitvoering,
gratie of verjaring van de straf.

"Deze kracht van de "res judicata in criminalibus" tot vernietiging van ieder
verder vervolgingsrecht berust niet op de vermoedelijke juistheid van het
gewijsde, niet dus op het "res judicata pro veritate habetur". Zij vindt haar
grond in de drang naar hand having van de autoriteit van de staat en in die naar
rust en zekerheid voor het individu. Het algemeen belang is erbij gebaat, dat de
rechter niet wordt genoodzaakt zichzelf te herhalen of tegen te spreken.
Definitieve rechteriijke beslissingen moeten worden geeerbiedigd. Het betref-
fende individu is gebaat bij de zekerheid, dat, als eenmaal de rechtsstrijd
tegen hem aangebonden, is geeindigd, hij niet andermaal over hetzelfde feit zal
worden lastiggevallen: "nemo debet bis vexari" en niet andermaal voor hetzelfde
feit zal worden gcstraft: "ne his in idem". Omgekeerd: wie - zoals het OM - zijn \
processuele hevoegdheden heeft gebruikt, heeft ze ook verbruikt.,,3 J

Het ne bis in idem-beginsel is ook verwoord in art. 14, zevende lid, IVBP:

"No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which
he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law
and penal procedure of each country."

et is vervolgens ook opgenomen in art. 4 van het Zevende Protocol bij het
VRM5

"I. No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings
under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has already
been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal

2 Ten Bergc/Tak 1987, p. 229.
3 Hazewinkel-Suringa/Remrnelink 1987, p. 502.
4 "Niemand mag voor een tweede keer worden herecht of gestraft voor een

strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht
van elk land bij onherroepelijke uitspraak is veroordeeld of waarvan hij is
vrijgesproken." Zie daarover Nowak 1989, p. 285-286.

5 Trb. 1985, 2.

1
l
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procedure of that State.
2. The provisions of the preceding paragraph shall not prevent the reopening of
the case in accordance with the law and penal procedure of the State concerned,
if there is evidence of new or newly discovered facts, or if there has been a
fundamental defect in the previous proceedings, which could affect the outcome
of the case.
3. No derogation from this Article shall be made under Article 15 of the
Convention."

Hoewel in het Nederlandse wettelijke tuchtrecht het ne bis in idem-beginsel niet
uitdrukkelijk geregeld is6, moet worden aangenomen dat het beginsel wei (ana-
loog) toepasbaar is7 Dezelfde argumenten zijn daarvoor aan te voeren, te weten
handhaving van de autoriteit van het tuchtcollege en waarborgen van de rechtsze-
kerheid van het tuchtrechtelijk rechtssubject. Het beginsel werkt dus intern,
binnen hetzelfde tuchtrecht. Zo kan worden voorkomen dat een tuchtrechtelijk
rechtssubject voor hetze!fde tuchtvergrijp meer dan 660maal berecht en best raft
wordt door hetzelfde tuchtcollege.

Dit beginsel wordt voor het medisch tuchtrecht verwoord in art. 65 voorstel van
Wet big, dat luidt:

"Niemand kan andermaal ingevolge de bepalingen van dit hoofdstuk worden
berecht ter zake van enig in artike! 62, eerste lid, bedoeld handelen of nalaten
waaromtrent te zijnen aanzien een onherroepelijk geworden tuchtrechte!ijke
eindbeslissing is genom en."

Er wordt dus een dubbele berechting voorkomen, indien er reeds een onherroepc-
lijk geworden tuchtrechtelijke eindbeslissing, betrekking hebbend op de overschrij-
ding van de medische tuchtnorm, is genomen.

"Dit betekent dat het verbod van "ne bis in idem" niet geldt indien de beslissing
niet de zaak zelf raakt maar een niet-ontvankelijkverklaring van de klager
zou inhouden. (..)
Voorts geldt als voorwaarde dat het moct betreffen onherroepelijke tuchtrechte-
Iijke beslissingen. Dit zijn derhalve tuchtrechtelijke beslissingen van het
centrale tuchtcollege of beslissingen van het regionale tuchtcollege waartegen

6 Het hierna te bespreken art. 65 voorstel van Wet big zal hierin verandering
gaan brengen. Zie ook art. 14b, eerste lid, sub C, Wet r.o. en art. 100, vijfde
lid, Gevangenismaatregel.

7 Roling 1936,p. 50-51; Sanders 1%7, p. 183-189;Rosen Jacobson, Handelingen
NJV 1971,dee! 2, p. 90; Sluijter, MAB 1974, p. 386; De Doelder 1981, p. 152
en p. 162-163;Duk, AA 1981,p. 235; Bakker en De Doelder 1984, p. 278;
Korteweg-Wiers e.a. 1986, p. 122; Drion 1987, p. 20.
Anders Taat 1948, p. 92, die van mening is, dat de mogelijkheid van een
tweede vervolging onbeperkt is toegelaten, maar deze in de praktijk terecht
aileen in uitzonderingsgevallen wordt toegepast wanneer daarvoor gewichtige
gronden aanwezig zijn.
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niet op tijd beroep is ingesteld. Indien in een zaak nog niet onherroepelijk is
beslist en deze nog in een verkennend stadium verkeert en ler zake klachten
door verschillende klachtgerechtlgden zijn ingediend, kunnen deze klachten ge-
lijktijdig worden behandeld en in een eindbeslissing worden betrokken, Artikel
72, eerste lid, biedt daartoe de mogelijkheid.rf

De toepassing van het ne bis in idem-beginsel in het weltelijke tuchtrecht zal weI
daarop dienen le worden toegesneden. Er kan namelijk niet worden aangebaakt
bij de regeling in art. 67 Rv, omdat dat artikel uitgaat van een geding tussen dezelf-
de partijen, In een tuchtprocedure is het mogelijk, dat aan verschillende personen
klachtrecht over eenzelfde feit toekomt, terwijl ook nog ambtshalve vervolging
mogelijk is. Deze regeling biedt dus onvoldoende bescberming aan het tuchtrechte-
lijk rechtssubject. Als bij de toepassing van art. 68 WvSr wordt aangehaakt, wordt
de disciplinaire berechting te zeer afhankelijk van de wijze waarop een klager zijn
klacht tegen het tuchtrecbtelijk rechtssubject indient en het dan voorhanden zijnde
bewijsmateriaal. Na een afwijzing van een klacht van een klager op grond van
gebrek aan bewijs, zou een andere klager het klachtrecht worden onthouden, ter-
wijl zijn klacht beter onderbouwd kan zijn9

Voor het Hof Amsterdam werd in een notariele tuchtzaak een beroep gedaan
op het ne bis in idem-beginsel. Het Hof overwooglO,

"De notaris heeft aangevoerd dat de kamer de klachten 16, 17 en 19 reeds eerder
als ongegrond heeft afgewezen, zodat klagers wat betreft deze klachten op grond
van het beginsel ne bis in idem niet-ontvankelijk zijn.

Klagers voeren hiertegen aan dat bedoe/de klachten inderdaad eerder aan de
orde zijn geweest en door de kamer bij de beslissing van 29 augustus 1983 zijn
afgewezen, doch dat daarna ten aanzien van deze klachten vele nieuwe feiten zijn
gebleken, zodat hernieuwde behandeling gerechtvaardigd is. Het hof verwerpt
bet beroep van de notaris op het ne bis in idem beginsel. Zoals ook uit de tot de
gedingstukken behorende rapportage van 5 febr. 1986 van notaris ( ..) blijkt zijn
sedert de eerdere behandeling van deze klachten door de kamer inmiddels
enkele aanvullende aspecten en nieuwe feiten gebleken, zodat de kamer terecht
deze klachten opnieuw in behandeling heeft genom en ."

it dit arrest zou de conclusie kunnen worden getrokken, dat nieuwe feiten
aanvullend bewijs) een tweede tuchtrechtelijke vervolging voor hetzelfde tucht-
ergrijp mogelijk maken. Roling schreef echter over het ne bis in idem-beglnselll:

8 Kamerstukken IT 1985-1986, 19522, nr. 3, p. 118-119.
9 Zie ook IJ.H.M. Nijgh, Non bis in idem in de disciplinaire procedure,

Adv.bl. 1960, p. 370-378.
o Hof 4-6-1987, NJ 1988, 456. Van Slooten, WPNR 5929, p. 519.
1 Roling 1936, p. 50-51. Zie ook zijn noot onder HR 5-6-1964, NJ 1965,62. In

dezelfde zin Ras, Handelingen NJV 1971, deel 2, p. 84 en Rosen Jacobson,
Handelingen NJV 1971, deel 2, p. 90.
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"Het beteekent aileen dit, dat hetzelfde Ieit niet tweemaal mag worden berecht
in denzelfden kring C •• ), in dien zin, dat dezelfde rechtsschennis niet tweemaal
tot straf mag aanleiding geven. Maar waar in het strafrecht elke in kracht van
gewijsde gegane uitspraak over een feit een tweede vervolging wegens dat feit
uitsluit, is op een wijze rekening gehouden met de individueele vrijheid, die
onverenigbaar is met de tuchtrechtelijke opvatting. Nieuwe gegevens maken hier
een tweede vervolging vaak mogelijk. Na de tuchtrechtelijke veroordeeling is een
nieuwe behandeling mogelijk, als nog verzwarende omstandigheden later bekend
worden."

Hij legt dus niet de nadruk op het voorkomen van een dubbele berechting, maar
meer op het voorkomen van een dubbele bestraffing. Vergelijk ook art. 1oo, vijfde
lid, Gevangenismaatregel op grond waarvan voor hetzelfde feit slechts een discipli-
naire straf kan worden opgelegd.

De oplossing is vooral te vinden in een nauwkeurige ontleding van de klacht. Ais
eenzelfde klager, nadat zijn klacht geleid heeft tot een in kracht van gewijsde
gegaan vonnis, inhoudend een ongegrondverklaring van zijn klacht of een gegrond-
verklaring al dan niet met oplegging van een tuchtsanctie, nogmaals hetzelfde
tuchtrechtelijke rechtssubjecr aanklaagt met betrekking tot hetzelfde feitencomplex
zal sneller moeten worden aangenomen, dat er sprake is van een "bis in idem", dan
wanneer er sprake is van een andere klager of van een ambtshalve vervolging. am
te bepalen, wanneer er nu sprake is van hetzelfde tuchtvergrijp, kan dus niet wor-
den uitgegaan van de formulering van de beschuldiging c.q. van de klacht, omdat
deze slechts aanleiding is voor het onderzoek ter zitting. Daarom moet worden uit-
gegaan van de feiten die blijken uit de kennisname van aile processtukken van de
vorige tuchtprocedure.V

Een voorbeeld van een verschillend oordeel over de vraag of er sprake is van
hetzelfde [ei: is te vinden in een arrest van de Hoge Raad betreffende het medisch
tuchtrecht+'. Een arts had in de behandelkamer van zijn woning medische ingre-
pen (waaronder een borst-operatie) verricht, die aileen in een ziekenhuis of kliniek
gedaan dienen te worden. Aanvankelijk vonden de behandelingen ook in een
kliniek plaats, maar die kliniek verbrak de relatie met deze arts in zoverre dat hem
niet langer toestemming werd gegeven daar als plastisch chirurg op te treden, om-
dat zijn specialisatie zich niet tot dit terrein zou uitstrekken. Toen de arts daarna
zijn wachtlijst afmaakte door een aantal van dit soort ingrepen (face-lift, mamma-
plastiek en neusplastiek) in zijn woonhuis te verrichten in een niet daarvoor
geeigende ruimte en met assistentie van niet gekwalificeerd personeel, diende de
kliniek een klacht tegen hem in. Deze klacht leidde tot een berisping door het
medisch tuchtcollege d.d. 8 november 1976.

Een patiente, die een niet goed uitgevoerde borstoperatie bij de arts aan huis
had ondergaan, had ook een k1acht ingediend, waarop het medisch tuchtcollege 0

25 oktober 1976 de arts schorste in de uitoefening van de geneeskunst voor de tijd
van vier weken. De arts berustte in de berisping, maar ging in hoger beroep tegen
de schorsing. Het Hof verklaarde de patiente niet-ontvankelijk omdat in de

12 De Doelder 1981, p. 119-120, p. 126 en p. 163.
13 HR 10-11-1978, NJ 1979, 53. Zie hierover ook Drion 1987, p. 28.
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(Iatere) behandeling van de klacht van de kliniek het geval van deze patiente mee
aan de orde was gekomen, zodat aan de arts twee keer voor hetzelfde feit een
sanctie was opgelegd. De Hoge Raad oordeelde dat het Hof een verkeerde toepas-
sing heeft gegeven aan het ook voor het medisch tuchtrecht geldende beginsel dat
iemand voor eenzelfde feit niet tweemaal berecht mag worden. In de onderhavige
(door de patiente aanhangig gemaakte) zaak zijn de aan de arts verweten gedra-
gmgen

"a. dat hij de operatie niet in een goed geoutilleerde kliniek maar bij zich aan
huis heeft verricht, b. dat hij - anders dan hij voorgaf - voor de onderhavige in-
greep niet de vereiste opleiding bad genoten en bekwaamheid bezat en niettemin
tot de ingreep is overgegaan, en c. dat hij de operatie op onoordeelkundige en
onaanvaardbare wijze heeft uitgevoerd ( ..).
De omstandigbeid dat de in het voorgaande onder a, b en c genoemde feiten aile
- mede - verband hielden met een operatic, brengt niet mee dat een in kracbt
van gewijsde gegane tuchtrechtelijke beslissing, waaraan de onder a en b bedoel-
de feiten mede ten grondslag hebben gelegen, in de weg staat aan berecbting
ter zake van de onder c bedoelde feiten,"

Kortom, het ne bis in idem-beginsel geldt in het medisch tuchtrecbt, maar er was
geen sprake van eenzelfde feit omdat de klaagster een ander aspect van de operatic
belichtte. De annotator Van Veen wees er in zijn noot onder dit arrest op, dat
indien met het Hof had moeten worden aangenomen, dat het medisch tucbtcollege
twee keer een sanctie voor hetzelfde feit had opgclegd, dit tot verrassende, door
de rechter niet voorziene consequenties kan leiden: van het toeval kan afhangen
welke uitspraak bet eerst in kracht van gewijsde gaat en daarmee andere uitsluit.

Ook in het advocatentuchtrecht wordt crop gelet dat geen dubbele bestraffing
voor hetzelfde feit plaatsvindt: in een korte periode worden door vijf k1agers
k1achten ingediend jegens dezelfde advocaat. Op grond daarvan besluit de deken
om ambtshalve als afzonderlijke klacbt ter kennis van de raad van discipline te
brengen dat stelselmatig onzorgvnldig wordt gehandeld door de advocaat. Dit is
een apart klacbtwaardig feit. De raad van discipline behandelt de zaken op dezelf-
de dag, waarbij eerst gedeeltelijk de klacht van de deken wordt behandeld, daarna
de individuele klachten en vervolgens de resterende behandeling van de klacht van
de deken. De raad van discipline beslist dat de individuele zaken gegrond zijn,
maar dat geen maatregel wordt opgelegd om te voorkomen dat de beklaagde voor
hetzelfde feit tweemaal tuchtrechtelijk zou worden bestraft. Het feit van de ge-
grondverklaarde klachten jegens de beklaagde wordt aanvaard als grondslag voor
de gegrondverklaring van de klacht van de deken dat de beklaagde min of meer
stelselmatig zich heeft gedragen zoals een behoorlijk advocaat niet betaamt, op
grond waarvan een schorsing van zes maanden wordt opgelegd waarvan vier voor-
waardelijk. Het hof van discipline oordeelt dat een zorgvnldige en tuchtproces-
rechtelijk aanvaardbare methode is toegepast en bekracbtigt deze beslissing.l"

14 HvD 28-8-1989, Adv.bl. 1990, p. 121.
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Als wordt geconstateerd, dal er sprake is van andermaal berechten van hetzelfde
feit, is daarvan de procesrechtelijke consequentie dal de initiatiefnemer 101 de
tweede berechting niet-ontvankelijk moel worden verklaard.P

Een bepaald feitencomplex kan behalve een tuchtrechtelijke reactie ook een
strafrechtelijke, een civielrechtelijke of een administratiefrechtelijke reactie
101 gevolg hebben. Ook is het mogelijk dat door een andere vorm van (wettelijk)
tuchtrecht wordt gereageerd of door eenzelfde vorm van tuchtrecbt, maar in een
ander land16 Algemeen wordt aangenomen, dat het ne bis in idem-beginsel niel
zo'n "meervoudige" berechting kan voorkomen. Het werkt niet extern, Door elk
rechtsgebied wordt immers een andere norm loe~epasl, waardoor er in dat op-
zieht geen sprake is van een dubbele berechting.!

De Hoge Raad is de mening toegedaan dat een strafproeedure en een tuchtpro-
cedure naast elkaar mogelijk zijn. Reeds in 1936 oordeelde hij in het kader van de
crisistuchtrechtspraak, dat een heroep op art. 68 WvSr faalt, omdat:

"dit artikel - gelijk reeds blijkt uit de woorden "andermaal vervolgd" - enkel
het oog heeft op een eerdere beslissing ter gelegenheid van een gelijksoortige
vervolging, als waarvoor de bepaling van art. 68 geldt, dus ter gelegenheid van

15 Zie bijvoorbeeld HR 6-6-1975, NJ 1975,475, mel noot V. Veen. Hel Cenlraal
Medisch Tuchtcollege d.d. 28-5-1959, NJ 1960,448 overwoog echter, dat "een
klager, die een klacht indient, waarvan een Tuchtcollege mocht oordelen dat
deze betrekking heeft op feiten en omslandigheden die in beginsel reeds
onderwerp van de vroegere beslissing uitrnaakten, geacht moet worden bij het
onderwerp van die klacht geen nieuw belang meer te hebben en zodanige
klacht dan als kennelijk ongegrond moel worden afgewezen".
Sanders 1967,p. 187 stelt, De Gaay Fortman aanhalend, dat als deze belang-
constructie wordt gehanteerd, dit niet op grond van art. 31 van Reglement
Medisch Tuchtrecht 101 kennelijke ongegrondheid van de klacht, maar op
grond van art. 30 jOart. 20, sub 3°, onder a, van het Reglement tot niet-ont-
vankelijkheid van de klager had dienen te leiden.
Schenk 1975, p. 23; Mois en Malherbe 1990, p. 9. HvD 30-5-1960,Adv.bl.
1960,392-394.

16 G. van der Wal, De vrijheid van vestiging van advocaten in de EEG: het
arrest-Klopp, NJB 1985, p. 859. Zie ook paragraaf 2.3.

17 De Pinto 1876,p. 24, sub 3°,4°, 5° en 6° en p. 34-38; De Bie 1904, p. 6 en
201-202; Roling 1936, p. 57-77; Gijsen 1936, p. 1, p. 25-30 en p. 37; De
Gaay Fortman 1947, p. 57-58; Taat 1948, p. 94; Sanders 1%7, p. 183 en p.
190-218; Rosen Jacobson, Handelingen NJV 1971,deel 2, p. 90; Catz,
Handelingen NJV 1971, deel 2, p. 95 (tegen toepassing van wettelijk
tuchtrecht en daarna verenigingstuchtrecht); Verpaalen, Handelingen NJV
1971, deel2, p. 111; Sluijter, MAB 1974, p. 384 en p. 386; De Doelder
1981, p. 144-148 en p. 164-171 en p. 181;Smeele 1984, p. 147 en p. 154-155;
Korteweg-Wiers e.a. 1986, p. 122; Orion 1987, p. 24.
Hazewinkel-Suringa, Handelingen NJV 1936, I (derde stuk), p. 160-168zoekt
het criterium in de functie, die het tuchtrecht bedoelt te vervullen.
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een strafvervolging;
dat nu - zooals de opsomming van straffen in art. 9 Sr. doet zien - bij

disciplinaire rechtspraak van zoodaoige strafvervolging geen sprake is".18

Bijna vijCtigjaar later betoogt een ambtenaar-? werkzaam bij de Rijksbelastingen,
dat het OM niet-ontvankelijk verklaard dient Ie worden nu door de Minister van
Financien hij beschikking aan hem een disciplinaire straf is opgelegd. Het Hof
gebruikte in de verwerping van dit verweer dezelfde bewoordingen als de HR in
het crisistuchtrechtspraak-arrest:

"dat dit beroep op art. 68 Sr faalt, daar dit artikel - gelijk reeds blijkt uit de
woorden "andermaal vervolgd" - enkel het oog heeft op een eerdere beslissing
ter gelegenheid van een gelijksoortige vervolging, als waarvoor art. 68 geldt,
dus ter gelegenheid van een strafvervolging, als hoedanig de beschikking van de
minister van Financien Diet kan worden aangemerkt;

dat - zoals de opsomming van straffeo in art. 9 Sr doet zien - bij disciplinaire
maatregelen van zodanige strafvervolging geen sprake is".

De Hoge Raad voegt hier aileen aan toe, dat aldus het HoC het verweer terecht
heeft verworpen.

Ook een beroep op enig beginsel van een behoorlijke procesorde faalt. Een
verdachte verweerde zich in een strafzaak20 als voigt: a. aile haodelingen, die
volgens de telastelegging oplichtingsmiddelen opleveren, zijn door hem verricht in
de uitoefening van de advocatuur en b. de vervolgende oflicier van justitie had het
hem ter beschikking staande materiaal aan processen-verbaal en andere bewijs-
middelen ter beschikking van de Raad van Toezicht gesteld. De Raad van Toe-
zicht heeft geoordeeld dat de gang van zaken ongelukkig is geweest, maar dat niet
is gebleken dat de verdachte daarvan een zodanig verwijt is te maken dat het op-
leggen van een straf gerechtvaardigd is. Mitsdien kan het OM niet worden ontvan-
gen in zijn terzake van hetzelfde feitencomplex tegen de verdachte ingestelde straf-
vervolging omdat die vervolging in strijd is met de beginselen van behoorlijk proces-
recht. Volgens de Hoge Raad heeft het Hof dit verweer terecht verworpen.

"Bij de strafrechtelijke beoordeling van een gedraging, waarvan wordt vermoed
dat deze strijdig is met een wettelijk, van een strafrechtelijke sanctie voorzien,
verbod of gebod, behoort - ook indien die gedraging heeft plaatsgehad in de uit-
oefening van de advocatenpraktijk - niet de maatstaf te worden aangelegd
welke voor de tuchtrechtspraak ten aanzien van advocaten is neergelegd in het
eerste lid van art. 46 Advocatenwet, terwijl bovendien de functie van het straf-
proces - de beoordeling als evenbedoeld uitsluitend door de met strafrecht-
spraak belaste rechterlijke macht, op grond van een onderzoek dat in beginsel

18 HR 4-5-1936, NJ 1937,30. Zie over de crisistuchtrechtspraak het preadvies
voor de NJV 1936 van Roling 1936, p. 69, en dat van Gijsen 1936.

19 HR 9-10-1984, NJ 1985, 251 noot 't Hart. G.J.M. Corstens, beginselen van
behoorlijk procesrecht, Trerna" 1985, p. 186.

20 HR 15-1-1985, NJ 1985, 450 noot 't Hart.
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plaats vindt op een openbare terecbtzitting - een andere is dan die van een
tuchtprocedure als voorzien in par. 4 Advocatenwet. Reeds op grond van bet
zojuist overwogene kan niet worden gezegd, dat het OM handelt in strijd met
enig beginsel van een behoorlijke procesorde, wanneer het tot vervolging over-
gaat in een geval waarin zich omstandigheden als hierboven in 5.1 onder a en b
vermeld voordoen:21

Kortom, een andere maatstaf en functie van het strafproces rechtvaardigen het
onafhankelijk van elkaar toepassen van strafrecht en tuchtrecbt.

De Afdeling rechtspraak van de Raad van State oordeelde ook over de sam en-
loop van sancties. Een taxichauffeur had, buiten dienst zijnde, in beschonken toe-
stand een taxi bestuurd. Hij kreeg zowel een straf opgelegd door de politierecbter
als op grond van de Taxiverordening Rotterdam 1976 gebaseerd op art. 51 Wet
Autovervoer Personen. De Afdeling overwoog omtrent het besluit tot disciplinaire
strafoplegging:

"De strafrechter heeft appellant een straf opgelegd wegens het overtreden van
een voorschrift dat geldt voor een ieder die aan het verkeer deelneemt.
Daarnaast beeft appellant zicb te houden aan regels die voor hem gelden omdat
hij als taxichauffeur werkzaam is. ( ..)

Gezien de aard en de ernst van de door appellant als taxibestuurder gepleegde
overtreding, alsrnede gelet op de omstandigheden waaronder deze ( ..) heeft
plaatsgevonden, is de Afd. van oordeel dat verweerders bij afweging van de
betrokken belangen in redelijkheid tot het bestreden besluit hebben kunnen
komen.,,22

Dezelfde opvatting is ook in enkele tuchtwetten neergelegd. Bijvoorbeeld de
tuchtnorm in art. 1, eerste lid, Medische Tuchtwet bevat de woorden "onverrnin-

21 Zie ook HvD 15-6-1964, Adv.bl. 1966, p. 289-293 (tuchtrecht en civielrecht);
HvD 19-2-1973, Adv.bl. 1974, p. 55-60 (tuchtrechtelijke beoordeling na
strafrecbtelijke veroordeling). OA.C. Verpaalen, Tuchtrechter en burger-
lijke rechter, Adv.bl. 1966, p. 274-279; Schenk 1975, p. 18; Mols en Malherbe
1990, p. 28-29.

22 Ar RvSt 17-12-1979, AB 1980, 450. Het tuchtrecht op grond van art. 51 WAP
is overigens afgeschaft door art. 94 Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175).
Meer jurisprudentie wordt besproken door G.L. Coolen, Samenloop van straf-
baar feit en tucbtvergrijp, TAR 1989, p. 381-384. Zie ook CRvB 14-3-1989, AB
1990,453.
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derd zijn aansprakelijkheid ingevolge andere wettelijke voorschriften".23 Art. 48,
eerste lid, Schepenwet bepaalt dat de kapitein disciplinair kan worden gestraft
"onafhankelijk van de burgerlijke en de strafvordering", Dezelfde woorden worden
in art. 37, eerste lid, Luchtvaartrampenwet gebruikt ten aanzien van een lid der
bernanning. Ook art. 33 Wet op de Registeraccountants sluit toepassing van het
strafrecht niet uit.24 Bijvoorbeeld de raad van tucht overwoog:

"De procedure voor de Raad van Tucht is een zelfstandige procedure. De Raad
dient ingediende klachten te beoordelen onafhankelijk van de vraag of aI dan
niet een procedure bij enige andere rechtsprekende instantie is gevoerd,
respectievelijk zal worden gevoerd."25

In art. 11 Wet r.o. is zelfs uitdrukkelijk de rnogelijkheid geschapen van een
disciplinaire reactie op bepaalde straf- of civiele vonnissen:

"De leden van de rechterlijke macht die voor hun leven zijn benoemd, kunnen
door de Hoge Raad worden ontslagen:
a. wanneer zij bij onherroepelijk geworden rechterIijke uitspraak wegens
misdrijf zijn veroordeeld, dan wei hun bij zulk een uitspraak een rnaatregel is
opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;
b. wanneer zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curate Ie
zijn gesteld, in staat van faillissement zijn verklaard, surseance van betaling
hebben verkregen of wegens schulden zijn gegijzeld; ( ..)".26

Door de woorden "voor zover daartegen bij deze wet niet uitdrukkelijk straf is
bedreigd" in art. 50c Wet op het Notarisambt, wordt aileen een dubbele vervolging
bestaande uit een strafvervolging op grond van de Wet op het Notarisambt en een
disciplinaire vervolging voorkornen. AIs een strafbepaling in een andere wet dan
de Wet op het Notarisambt voorkomt, kan daarnaast de Kamer van Toezicht wei
overgaan tot een tuchtrechtelijk berechting.

23 Idem in art. 2, art. 3 en art. 3a Medische Tuchtwet. De tuchtnorrnen zijn
geciteerd in paragraaf 3.9.2.1.
Zie bijvoorbeeld HR 5-6-1964, NJ 1965, 62 met noot Roling. Sanders 1967, p.
183 en p. 190-201. Zie ook H.M. Beets, Aesculaap in de greep van Themis, De
strafrechtelijke afwikkeling van rnedische kunstfouten en de invloed van het
medisch tuchtrecht, Gouda Quint BV Arnhern 1989, (diss.). Het Jaarverslag
Landelijke Overleggroep Openbaar Ministerie-Staatstoezicht op de Volksge-
zondheid, TvGR 1990, p. 322-323, wijst op enkele voorgestelde procedurere-
gels in geval van geconstateerde laakbare medische gedragingen.

24 Kamerstukken II 1959,5519, nr. 3, p. 17.
25 RvT 1986-9, de Accountant 1986, p. 485.
26 Zie bijvoorbeeld ook art. 13 Wet r.o., art. 98, eerste lid, sub c en sub e,

ARAR, art. 7 Reg/ement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen en
art. 51 Wet op het Notarisambt.
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"De leek, die tuchtrechtelijk is gestraft, zaI vaak meenen er af te zijn. En zaI
zich dan in zijn rechtsgevoel voelen geschokt, indien daarna nog eens de
strafrechter gaat optreden.,,28

Roling voert een aantal bezwaren tegen zo'n meervoudige reactie aa027. Ten
eerste kan zo'n meervoudige reactie onrechtvaardig werken doordat tezamen
teveelleed wordt toegevoegd. Ten tweede kan zij ondoelmatig werken, inzoverre
dat het bijzondere doel, dat de strafrechter in een bepaaJd geval met de straf kan
beogen, onbereikbaar kan worden door de aard en de gevolgen van de nevenreac-
ties. Ten derde leeft de ne bis in idern-regel, op grond waarvan men het onjuist
acht indien dezelfde zaak tweemaal wordt berecht.

"daar de reactie aan de groep over te laten, waar groepsbelang en algemeen
belang dezelfde strekking hebben en met de groepsreactie kan worden volstaan.
Dat zal gemeenlijk het geval zijn waar het gaat over overtredingcn.W

Roling acht29 pluralisme in reactie in het geheel niet verwerpelijk, mits verband
wordt gelegd tussen de verschillende maatregelen naar aanleiding van een zelfde
feit, te nemen door de strafrechter en andere bij of krachtens de wet ingestelde
organen. Ten eerste ligt daar een taak voor de wetgever, die het samenvallen van
strafhaar feit met tuchtrechtelijk feit zoveel mogelijk kan voorkomen door

De groepsrechter dient dan weI objectief te zijn en voldoende georienteerd op het
algemeen belang. Hieraan wordt voldaan indien een lid van de rechterlijk macht
voorzitter van het tuchtcollege is. Waar een dubbele reactie volgens de wet wei
mogelijk is, zal zoveel mogelijk de groepsrechter voorgaan. Het openbaar rniniste-
rie en de (straf)rechter kunnen dan met dit groepsoptreden rekening houden door
bijvoorbeeld gebruik te maken van het opportuniteitsbeginsel of een lagere straf
op te leggen. Ook De Doelder is deze mening toegedaan:

"De betrokkene kan tuchtrechtelijk niet andermaal worden vervolgd wegens
handelingen, waarover de ruchtrechter reeds heeft geoordeeld. Bij een noodzake
lijke strafrechtelijke vervolging na een tuchtrechtelijke, houdt de strafrechter
rekening met de straf, die de tuchtrechter reeds heeft opgelegd. Hij zorgt
ervoor, dat de betrokkene door de dubbele vervolging niet onevenredig zwaar
wordt gestraft.,,31

27 Roling 1936, p. 70-77.
28 Roling 1936, p. 75.
29 Roling 1936, p. 72-73, p. 74, p. 76 en p. 109-112.
30 Roling 1936, p. 110.
31 De Doelder 1981, p. 171-189 en 202. Ook Taat 1948, p. 97-100, verkoos deze

oplossing. G.E. Langemeijer, Tuchtrechtspraak, in: boekenreeks NJB 2,
Tjeenk Willink Zwolle 1975, p. 8-9 zoekt de oplossing voor overlappen van
tuchtrecht en strafrecht in overleg tussen het OM en de organen van de
tuchtrechtspraak.
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De artikelen 57 tot en met 59 Wet op de Krijgstuebt coordineren bet militaire
stra]- ell tllchtrecht.32 Art. 57 WoK bepaalt:

"Het reeht van strafvordering vervalt niet door de toe passing van krijgstuehte-
lijke straf.
In geval van sebuldigverklaring houdt de reehter bij de bepaling van de straf
met die toepassing rekening."

Art. 58 bepaaJt dat, wanneer de rnilitaire reehter bij bet onderzoek van een aan
zijn kennisneming onderworpen zaak bevindt, dat het feit een eigenlijk krijgstueh-
telijk vergrijp33 oplevert, dan weI bevindt, dat het een oneigenlijk krijgstuehte-
lijk vergrijp34 opleverende, buiten strafreebtelijke behandeling kan worden afge-
daan,

"dan weI, bet ten laste gelegde feit niet bewezen of niet strafbaar aehtende,
bevindt, dat de beklaagde zieh aan een met de zaak samenhangend krijgstuehte-
lijk vergrijp heeft sehulclig gemaakt, ( ..) hij bevoegd [is] hetzij de zaak onder
mededeling van aile stukken ter verdere behandeling naar de eommanderende
offieier van de beklaagde te verwijzen, betzij, indien hij daartoe bijzondere
aanleiding aanwezig aeht, de zaak verder te behandelen als ware hij de
commanderende officier.
In het laatste geval is de militaire reehter indien de beklaagde ter zake van
het feit reeds krijgstuehtelijk is gestraft, bevoegd naar bevind van zaken die
straf te bevestigen of te wijzigen, al dan niet met wijziging van de omsehrijving
der strafreden, dan weI die straf teniet te doen. Indien de militaire reehter die
straf wijzigt ten gunste van de beklaagde dan weI tenietdoet, wordt het ten
onreehte door de beklaagde geleden nadeel zoveel mogelijk hersteld.
Heeft de militaire reehter de zaak niet ter verdere behandeling naar de eom-
manderende officier verwezen, dan wordt door deze of de boven hem gestelde
meerderen ter zake van het feit geen krijgstuehtelijke straf opgelegd."

ot slot bepaalt art. 59 Wet op de Krijgstueht:

"Ter zake van een door een militair begaan strafbaar Ieit, waarvan de militaire
reehter kennis moet nemen of waarvoor hij hem veroordeeld heeft, wordt de
dader, boven de bij het vonnis uit te spreken of uitgesproken straf, geen krijgs-
tuehtelijke straf opgelegd.',35

32 Van den Bosch 1981, p. 70-71 en p. 83-84; Van den Bosch 1984, p. 255-256.
33 Art. 2, sub 1', WoK: "aile niet in enige strafwet omsehreven feiten, strijdig

met enig dienstbevel of dienstvoorsehrift, of onbestaanbaar met de militaire
tueht of orde;".

34 Art. 2, sub 2', WoK: "de strafbare feiten, waarvan de militaire reehter
kennis kan nemen, voor zover zij onbestaanbaar zijn met de militaire tucht
of orde, doeh tevens van zo lichte aard dat de zaak buiten strafreehtelijke
behandeling kan worden afgedaan."

5 Zie ook art. 60 Wet op de Krijgstueht.



Aanvankelijk was het de bedoeling om in het voorstel van Wet milltair tuchtrecht
te breken met het huidige systeem in de Wet op de Krijgstucht door een scherpe
scheiding aan te brengen tussen strafrecht en tuchtrecht.36 Een gedraging valt Of
onder het (militaire) strafrecht Of onder het tuchtrecht en wordt dus Of straf-
rechtelijk Of tuchtrechtelijk afgedaan. Als de commandant van oordeel is dat
een hem ter kennis gekomen gedraging een strafbaar feit betreft, dan is hij op
grond van art. 78 voorstel van Wet militair tuchtrecht verplicht daarvan onverwijld
aangifte te doen bij een opsparingsambtenaar, behoudens een hierna te bespreken
uitzandering. Indien de commandant pas na de uitreiking van de beschuldiging tot
het oordeel kamt dat de gedraging een strafbaar feit betreft, trekt hij de beschul-
diging in, indien hij nog niet tot een uitspraak is gekomen.

In de lo0f, van de parlementaire behandeling is deze scherpe scheiding enigszins
vervaagd' Ten eerste is de commandant niet verplicht om aangifte te doen van
een strafbaar feit in het geval dat "voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld op
grond van het bepaalde in artikel 59 van het Wetboek van Militair Strafrecht." De
krachtens dat artikel aangewezen bevelvoerende militairen kunnen buiten het
Koninkrijk of binnen de territoriale zee onder omstandigheden en in zaken bij
algemene maatregei van Rijksbestuur vast te stellen de transactiebevoegdheid
uitaefenen welke in art. 74 WvSr aan de afficier van justitie is toegekend. In dat
geval wordt de strafzaak dus afgedaan door het tuchtorgaan.

Ten tweede kunnen bepaalde strafzaken, waartegen kennelijk niet strafrechtelijk
wordt opgetreden, toch tuchtrechtelijk worden afgedaan. Dit is verwoord in art. 79
voorstel van Wet militair tuchtrecht: indien een gedraging naar het aordeel van de
commandant kortweg bepaalde vormen van belediging, mishandeling, diefstal, ver-
duistering, vernieling of beschadiging betreft, en binnen zeven dagen na de op
grond van art. 78 gedane aangifte daarvan bij de opsporingsambtenaar geen pro-
ces-verbaal terzake wordt opgemaakt, kan de commandant een beschuldiging uit-
reiken, voorzover de gedraging tevens de schending van een gedragsregel van het
vaorstel van Wet militair tuchtrecht inhoudt. De commandant zendt na het einde
van het tuchtproces in eerste aanleg bericht om trent de afloop daarvan aan het
OM. De toepassing van het bepaalde in het eerste lid doet niet af aan het formele
recht tot strafvordering van het OM. Indien het strafbare feit wordt afgedaan
met toepassing van art. 74 WvSr (dus de transactie) of indien een vervolging ter-
zake leidt tot een schuldigverklaring door de rechter, wordt bij het stellen van voor
waarden onderscheidenlijk bij de oplegging van een straf rekening gehouden met
de wegens de schending van een gedragsregel van het voorstel van Wet militair
tuchtrecht opgelegde straf. Kortom: tuchtrecht in plaats van strafrecht. Na een
tuchtprocedure kan alsnog een strafprocedure worden gestart, maar er wordt
rekening gehouden met de opgelegde tuchtsanctie. Maar omgekeerd kan na een
strafsepot geen tuchtrechtelijke vervolging meer volgen:

"indien het openbaar ministerie tot sepot overgaat van een stralbaar feit [is]
vanwege de scheiding tussen straf- en tuchtrecht geen tuchtrechtelijke afdoening

36 Kamerstukken II 1980-1981, 16813, nr, 5, p. 1-5.
37 Kamerstukken n 1985-1986, 16813, nr. 8, p. 3-4 en p. 18; nr. 9.
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mogelijk ( ..). Afdoening van de tuchtrechtelijke pendant na sepot achten wij in
het licht van het ne bis in idern-beginsel niet op zijn plaats."38

Art. 38 Wet gewetensbezwaren militaire dienst luidt:

"1. Het recht van strafvordering vervalt door de toepassing van disciplinaire
straf,
2. Boven de door de strafrechter uitgesproken straf zal geen disciplinaire straf
worden opgelegd."39

Art. 5 van de Wet op de economische delicten luidt:

"Tenzij bij de wet anders is bepaald, kunnen ter zake van economische delicten
geen andere voorzieningen met de strekking van straf of tuchtmaatregel worden
getroffen dan de straffen en maatregelen, overeenkomstig deze wet op te leggen."

Art. 1 WED bestempelt tot economisch delict "overtredingen van voorschriften,
gesteld bij of krachtens" een aantal opgesomde wetten. Daaronder bevinden zich
ook enkele wetten, waarin tuchtrecht is opgenomen. Deze wetten bevatten tevens
een regeling hoe een dubbele berechting en bestraflinfc kan worden voorkomen.
Genoemde wetten zijn de Zaaizaad- en Plantgoedwet 0, Landbouwuitvoerwet

38 Kamerstukken I 1989-1990, 16813, nr. 20a, p. 2.
In het kader van de parlementaire behandeling van de Wijziging van de
Militaire Ambtenarenwet 1931 en van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen
ter zake van de uitoefening van grondrechten is er op gewezen, dat niet
uitgesloten is dat op grond van overtreding van de in het voorstel opgenomen
bepalingen een administratiefrechtelijke sanctie voIgt en tevens op grond
van de (ontwerp-)Wet militair tuchtrecht een disciplinaire straf. Kamerstuk-
ken II 1987-1988,20033, or. 5, p. 2-4.

39 Zie hierover de Nota betreffende het vervolgings- en strafvorderingsbeleid
bij delicten Wet gewetensbezwaren militaire dienst, Stcrt. 1988, 131, p. 5.

40 Art. 98 j' art. 88 Zaaizaad- en Plantgoedwet wijst op de mogelijkheid, dat
een tuchtvergrijp in het kader van die Wet tevens een economisch delict
oplevert. Om dubbele berechting te voorkomen, zal de officier van justitie
beslissen, na over leg met de keuringsinstelling, of de overtreding al dan
niet tuchtrechtelijk door de keuringsinstelling zal worden afgedaan.



1938, de Wet op de Bedrijfsorganisatie'il, de Wet Autovervoer Goedereo42, de
Landbouwkwaliteitswet en de Meststoffeowet43.44

Een gevolg van samenloop van procedures is dat een vergrijp door de strafrechter
bewezen kan worden verklaard, terwijl het tuehteollege vrijspreekt wegens gebrek
aan bewijs. Het omgekeerde is natuurlijk ook moge1ijk: een tuchtrechtelijke
bewezenverklaring en een strafreehtelijke vrijspraak. De strafreehtelijke delicts-
omsehrijving is immers anders geformuleerd dan de tuehtnorrn. Bovendien is het
tuehteollege niet zoals de strafreehter gebonden aan hepaalde bewijsmiddclen.P

Dit sluit eehter niet uit, dat processtukken uit bijvoorbeeld de strafproeedure
gebruikt worden in de tuchtprocedure. Dit kan zelfs handig zijn om doublures te
voorkornen. De verdaehte in het strafproces en de beklaagde in de tuchtprocedure
is immers eon en dezelfde persoon en mogelijkerwijs dienen in beide procedures

41 Op grond van art. 105, tweede lid, Wet op de Bedrijfsorganisatie kan de
instellingswet of het instellingsbesluit bepalen, dat tuchtrechte1ijke maat-
regelen kunnen worden geste1d op overtredingen van verordeningen van een
hoofdbedrijf- of een bedrijfschap, welke als strafbare feiten zijn aangewe-
zen. "Zijn tuchtreehte1ijke rnaatregelen op zodanige overtredingen gesteld,
dan beslist de officier van justitie of een overtreding tuchtrechtelijk zal
worden afgedaan. In het bevestigende geval verwijst hij de zaak naar het
bevoegde tuchtgerecht."

42 Art. 57 Uag 1988luidt: "Het tuchtcollege laat een feit buiten behandcling
of buiten verdere behande1ing
a. indien en zolang dit feit in of buiten Nederland strafrechtelijk wordt
vervolgd;
b. indien over dit feit de Nederlandse of buitenlandse strafrechter een
onherroepelijke uitspraak heeft gedaan of het feit op een daarmede gelijk te
stellen wijze strafreehtelijk is afgedaan."

43 Art. 18, tweede lid, jOart. 13Landbouwkwaliteitswet en art. 35, vierde
lid, tart. 12 Meststoffenwet bepalen, dat het tuchtrecht op grond van deze
wetten niet wordt toegepast, indien de officier van justitie, na overleg met
de controle-instelling resp. met de mestbank, heeft beslist, dat een overtre-
ding strafrechtelijk za1 worden afgedaan.

44 Zie ook S&J nr. 128; van het tuchtrecht in de Wet economische rnededinging
is sleehts de procedure door de overheid gereguleerd, niet de inhoud van de
tuchtnorm.
D.S. Schreuders, Tuchtrnaatregel of straf bij economische delicten, lUST
1989, p. 4-9.

45 Rilling 1936, p. 62; Taat 1948, p. 100-102; Sanders 1%7, p. 1%; De Doelder
1981, p. 187-189 en 193-195. Zie bijv. HR 5-6-1964, NJ 1%5, 62 met noot
Rilling; MT 29-12-1978, TvGR 1980, or. 99 en 100, p. 79-85 (in strafproces
een opzettelijk handeleo, in tuchtproces slechts een verwijtbaar nalaten).
Zie verder paragrafen 3.8 en 3.9.2.1.
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dezelfde .\l;etuigenen deskundigen omtrent dezelfde onderwerpen te worden
geboord. Volgens Taat47 kunnen straf- en tuchtrechtelijke vervolging

"zonder enig bezwaar naast elkander staan en van elkanders resultaten profite-
ren. Zo zou het wenselijk zijn, dat b.v. een rapport van een deskundige, die een
onderzoek heeft ingesteld naar de geestvermogens van de verdachte, of andere
rapporten van deskundigen, processen-verbaa! van verklaringen van de verdach-
te of van getuigen etc. in beide procedures gebruikt zouden kunnen worden."

Het medisch tuchtcollcge te 's-Gravenhage achtte zich bijvoorbeeld bevoegd een
onderzoek in te stellen naar de gegrondbeid van een klacbt, die geformuleerd is

,door gebruik te maken van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal.

\

Het college in Eerste Aanleg overwoog, dat:

"enerzijds de klager in het mediscb tuchtrecht niet gehouden is bewijs aan te
dragen en dat anderzijds bet college niet gehouden is aan de hand van bepaalde
specifieke bewijsmiddelen tot zijn oordeel te komen. Van "bewijs" in de normale
zin van het woord is kortom geen sprake. Dit heeft tot gevolg dat bet tucht-
college op iedere klacht, hoe deze ook is geformuleerd of totstandgekomen,
kan reageren. Hiermee verdraagt zicb niet dat een onderzoek lOU moeten
acbterwege blijven omdat klager gebruik zou hebben gemaakt van strafrechtelijk
onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal.
2.10 Het college wi! hier nog aan toevoegen dat het van oordeel is dat niet
gezegd kan worden dat klager op onrechtmatige wijze kennis heeft gekregen van
bet bedoelde materiaal. De enkele omstandigheid dat dit door opsporingsambte-
naren op zodanige wijze in beslag is genomen dat dit in het strafproces niet
gebruikt kon worden, beboeft niet mee te brengen dat anderen dan de officier
van Justitie, die daar kennis van nemen, die kennis niet zouden mogen gebrui-
ken am een klacht te formuleren.v'''

luijter wijst op de vrijheid, die art. 6 van de Verordening op de tuchtrechtspraak
an de raad van tucht verleent, om met inacbtneming van de bepalingen van de
et op de Registeraccountants en de genoemde Verordening een tegen een regis-

eraccountant gerezen bezwaar te behandelen op de wijze welke bij dienstig oor-
eelt. Dit geeft de raad van tucht bijvoorbeeld de mogelijkheid om afschriften van

+

::~~afvonniS op te vragen of een lid te delegeren om bepaalde dossiers in te

De Doelder gaat ervan uit, dat in beginsel door het openbaar ministerie en de
uchtcolleges gegevens uit de straf- en uit de tuchtprocedure kunnen worden

46 De Doelder 1981, p. 189-190. Zie voor een recent voorbeeld HR 11-5-1990,
NJ 1990,479 (nodeloos borende en vullende landarts).

47 T48 aat 1948, p. 102.
MT 20-1-1988, Stcrt, 1988,32, p. 4.

49 Sluijter, MAE 1974, p. 385.
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"1.Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening
kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast,
zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de
zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan eeo van zijn
hulpoflicieren,
o. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het
Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wei
b. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere
ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht,
gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wei
c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt
van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is
opgedragen.
2. Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen
hulpofficier desgevraagd aile inlichtingen omtrent strafbare feiten met de
opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening van hun
bediening te hunner kennis zijn gekomen.
3. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toe passing op de
ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen
gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich zelf of van iemand bij
wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis lOU kunnen verschonen.
4. Gelijke verplichtingen rusten op recbtspersonen of organen van rechtsperso-
nen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor
zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. (..)"

uitgewisseld.Y Op grond van art. 162 WvSvbestaat zelfs een verplicbting een
misdrijf te melden aan het openbaar ministerie. Het artikelluidt thansSl:

Op overtreding van art. 162 WvSv staat echter geen strafsanctie. Hij wijst boven-
dien op een aantal andere juridische haken en ogen. Ten eerste kan het door-
geven van informatie opzettelijke schending betekenen van een geheim, dat hij
uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht is te bewaren (art.
272 WvSr, art. 14 Medische Tuchtwetjuncto art. 12 Reglement medisch tucht-
recht en oplossing van geschillen of art. 73d Wet op het Notarisambt), maar in de
verschillende tuchtwetten is gewoonlijk de geheimhoudingsverplichting opgeheven
ten opzichte van politie of justitieS2. Bovendien bevatten enkele tuchtwetten de
mogelijkheid dat desgevraagd aan de ambtenaren van het openbaar ministerie

50 Soms dient de officier van justitie ook een klacht in bij het tuchtcollege.
Zie bijvoorbeeld raad van beroep 1990-18, de Accountant 1990, p. 197
(ontvankelijk); hofvan discipline 8-1-1990, Adv.bl. 1990, p. 244 (indien
een klacht niet betreft bet optreden van een advocaat in een strafzaak, is
het OM geen rechtstreeks belanghebbende en moet de OvJ niet-ontvankelijk
worden verklaard in zijn klacht).

51 Gewijzigd bij wet van 16-4-1986, Stb. 1986,204. Vergelijk ook het hiervoor
besproken art. 78 voorstel van Wet militair tuchtrecht.

52 Deze bepalingen zijn besproken in paragraaf 3.7.5.
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inlichtingen worden verstrekt omtrent onherroepelijke tuchtbeslissingen.P Ten
tweede eist artikel 29 WvSvdat de verdachte in een strafprocedure er uitdrukkelijk
op wordt gewezen, dat bij niet tot antwoorden verplicht is. Het is dus de vraag, of
de strafrechter zonder toestemming van de verdachte gebruik mag maken van
diens verklaringen afgelegd in een tuchtprocedure. Met het oog op bescherming
van de privacy van de verdachte/beklaagde en/of van derden dient alleen het
strikt noodzakelijke te worden doorgegcven.P"

Overigens pleegt een officier van justitie, die op grond van ministeriele
circulaires daartoe gerechtigd, in bet kader van overleg omtrent het treffen van
tuchtrechtelijke maatregelcn tegen ambtenaren inlichtingen aan het bevoegd gezag
verstrekt, geen onrechtmatige daad door toezending van een proces-verbaal uit
een strafdossier.F'

Soms dient een klager een klacht in teneinde gegevens te verzamelen, waarmee
hij zijn voordeel hoopt te doen in een civiele procedure. Gegrondbevinding van
de klacht zegt echter gewoonlijk niets over het civielrechtelijke geschil, dat dan
de achtergrond van de klacht vormde56. Art. 188 Rv bepaalt wei:

"Een in kracht van gewijsde gegaan op tegenspraak gewezen vonnis waarbij de
Nederlandse strafrechter bewezen heeft verklaard dat iemand een feit heeft
begaan, levert dwingend bewijs op van dat feit."

Een overeenkomstige bepaling betreffende een tuchtvonnis ontbreekt. Omgekeerd
lijkt men in het tuchtrecht voor register accountants het vonnis uit een straf- of
civiel geding te volgen:

Zie bijvoorbeeld art. 14a, tweede en derde lid, Medische Tuchtwet (door de
secretaris van het Centraal College; ook aan de leden van de rechterlijke
macht); art. 90, tweede en derde lid, voorstel van Wet big (idem door de
secretaris van het centrale tuchtcoUege); art. 35, derde lid, voorstel van
Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (de secretaris van het
veterinair tuchtcollege aan het OM omtrent onherroepelijke beslissingen) en
art. 40, derde lid (de secretaris van het veterinair beroepscollcge omtrent
beslissingen van dat beroepscoUege; het woord onherroepelijke is hier
weggelaten).

54 De Doelder 1981, p. 182-193.
55 Hof 's-Gravenhage 24-3-1983, NJ 1984, 119.

Vergelijk ook het in het eerste boek van Rv (betreffende de wijze van
procederen voor de kantongerechten, rechtbanken, hoven en de Hoge Raad)
staande art. 324, tweede en derde lid, Rv, dat bepaalt dat in disciplinaire
zaken het openbaar ministerie steeds wordt gehoord. Verzuim in het horen
van het OM heeft in disciplinaire zaken nietigheid ten gevolge. Ook op grond
van art. 91 t 86 voorstel van Wet militair tuchtrecht kan het OM desgewenst
bij de behandeling van het beroep zijn oordeel over de militaire tuchtzaak
kenbaar maken aan de militaire kamer. Afschriften van het beroepschrift en
van de op de zaak betrekking hebbende stukken worden dan ook ter beschik-
king van het OM gesteld.

6 Sluijter, MAE 1974, p. 384; Smeele 1984, p. 151. Zie ook paragraaf 3.11.1.11.
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"De Raad beeft bebalve met eigen eerdere beslissingen, belaas ook enkele malen
te maken gehad met beslissingen van de strafrechter, waarbij een accountant,
resp. een registeraccountant wegens belastingontduiking zijn veroordeeld. De
Raad heeft in beide gevallcn op grond van het strafvonnis ook voor de tucbtzaak
bewezen geoordeeld hetgeen in de strafzaak was bewezen en de zwaarste straf -
vervallen verklaring van het lidmaatscbap, tbans doorhaling van de inscbrijving
in het accountantsregister - uitgesproken.
In het algemeen zal de Raad ook beslissingen van de burgerlijke rechter moe-

ten aanvaarden, zoals zij zijn gewezen, hoezeer ook klagers soms de tuchtzaak
beschouwen als een naronde om bet debat te heropencn.P"

"Treedt de dood van de verdacbte in gedurende het vooronderzoek, dan zullen
het OM en eventueel de RC hun bemoeiingen staken. Een reeds uitgebracbte
dagvaarding zal als vervallen zijn te beschouwen. Is het onderzoek op de zitting
reeds aangevangen, dan zaI bet OM een beslissing hebben uit te lokken, die de
zaak beeindigt, namelijk zijn eigen niet-ontvankelijkheid, Hetzelfde zal gelden,
als v66r of tijdens hoger beroep de verdachte sterft."s8

3.10.3 Overlijden vall de beklaagde

Artikel 69 WvSr luidt:

"Her recht tot strafvordering vervalt door de dood van de verdachte."

Dit is een gevolg van de erkenning van bet persoonlijk karakter van de straf. Wat
er dan moet gebeuren, is afbankelijk van het stadium waarin het geding verkeert.

In wezen is het overlijden van een tuchtrechtelijk rechtssubject een manier, waaro
een groep kan worden verlaten59 Hiervoor is de vraag, of feiten gepleegd tijdens
het behoren tot de groep, berecht kunnen worden na het verlaten van de groep, in
beginsel bevestigend beantwoord.60 Het doel van zo'n berechting is vooral bescher
ming van de groep, omdat het berintreden van een (voormalig) tucbtrechtelijk
rechtssubject zal worden bemoeilijkt door een tuchtrechtelijk verleden. Van zo'n
berinlreden kan echter in geval van een overlijden van de beklaagde geen sprake
meer zijn. Bovendien kan het bij de tuchtrechtelijke vervolging problema tisch zijn
dat het overleden tucbtrechtelijke rechtssubject niet meer gehoord kan worden. In
een afweging tussen respect voor de overledene en het algemeen belang dat juist
voor voortzetting van de tuchtprocedure kan pleiten, lijkt mij de strafrechtelijke

57 Sluijter, MAE 1974, p. 386.
58 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1987, p. 514-515.
59 Taat 1948, p. 23.
60 Paragraaf 3.9.2.5.
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oplossing ook voor bet tucbtrecht de juiste.61 Art. 67 Reglement medisch tucht-
recht en oplossing van geschillen bepaalt dat de dood van de beklaagde de behan-
deling van de zaak en de invordering van een opgelegde geldboete stuit. Ook op
grond van arlo 80, negende lid, voorstel van Wet big zal, indien de beklaagde over-
lijdt, de behandeling van de klacht worden gestaakt.

Wat ecbter te doen als het tuchtrechtelijk rechtssubject een rechtspersoon is.

"Her bezwaar tegen het zich in principe neerleggen bij de (zelt)ontbinding van
een rechtspersoon is dat zij enige tijd later onder een andere naam weder kan
opduiken. Met andere woorden, de ze!fmoord (vlak voor de zitting bijv.) kan in
werkelijkheid slechts de schijndood hebben veroorzaakl."62

lOok hier kan aansluiting worden gezocht bij de strafrechtelijke oplossing: de
I recbtspersoon blijft bestaan, voor zover dat voor de afwikkeling van de strafzaak,
met inbegrip uiteraard van de executie van vonnis of arrest, nodig is.63

Wat betreft de tenuitvoerlegging van een opgelegde tuchtsanctie kan dus bij-
voorbeeld worden getracht om een geldboete alsnog te verbalen op het vermogen
van de ontbonden rechtspersoon c.q. de rcchtsopvolger(s) of op de leidinggevers
van de rechtspersoon.

3.10.4 Verjaring

Er is over het algemeen (afgezien van enkele hierna te behandelen uitzonderin-
gen) geen regeling opgenomen in het wettelijke tuchtrecht voor de situatie, dat
het tuchtcollege een zeer lange tijd daarvoor gepleegd tuchtrechtelijk vergrijp te
berechten krijgt, Als argumenten voor de toepassing van een verjaringstermijn in

et wettelijk tucbtrecht zijn aan te voeren, dat door een lang tijdsverloop

"de herinnering aan het gepleegde feit langzamerhand [is] uitgewist, waardoor
de noodzakelijkheid van de bestraffing verminderd wordt, terwijl bovendien de
bestrafling practisch onmogelijk wordt, omdat het leveren van bet bewijs door
het lange tijdsverloop ernstig bemoeilijkt wordl.,,64

61 Schenk 1975, p. 14, maakt melding van een zaak, waarin het bof van
discipline niet tot een uitspraak kwam, omdat de betrokken advocaat na de
behandeling overleed.
Indien de betrokken registeraccountant tijdens de tuchtprocedure overlijdt,
is de klager niet-ontvankelijk. Raad van beroep 1988-4, de Accountant 1988,
p. 377; rvb 1990-3, de Accountant 1990, p. 418 en rvb 1990-5, de Accountant
1990, p. 488.

62 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1989, p. 126.
63 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1989, p. 125-126.
64 Taat 1948, p. 91.
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Een zeer korte verjaringstermijn is opgenomen in art. 53, eerste lid, voorstel van
Wet militair tuchtrecht: behoudens verlenging op grond van art. 49, zesde lid,
(dader is de bevelvoerende militair of een militair hoger of ouder in rang dan de
bevelvoerende militair), of art. 79, eerste lid, (toch niet gekozen voor strafrechte-
lijke afdoeoing) zal er geen tuchtprocedure aanvangen door middel van uitreiking
van de beschuldiging indien de gewraakte gedragingen meer dan 21 dagen tevoren
hebben plaatsgevonden. Ais beginpunt van de termijn van 21 dagen wordt voor
bepaalde gedragingen gekozen voor het moment van ontdekking daarvan, namelijk
indien het betreft de schending van de geheimhoudingsplicht (art. 6), het nodeloos
in gevaar brengen van een andere "militair" (art. 23), het door gift, belofte, bedrei-
ging of misleiding weerhouden van het ter kennis brengen of het overhalen tot
het valselijk ter kennis brengen van een inbreuk op een gedragsregel, of het
overhalen of weerhouden van het instellen van beroep, het doen van beklag of het
indienen van een verzoek (art. 26), het onzorgvuldig behandelen of onderhouden
van enig "militair goed" (art. 37) of het ten gevolge van nalatigheid of achteloos-
heid vernielen, beschadigen, onbruikbaar of onklaar maken of wegmaken van
enig "militair goed" (art. 39). Ais uit feiten of omstandigheden blijkt of redelijker-
wijs moet worden verrnoed dat een van deze genoemde gedragingen meer dan 42
dagen tevoren heeft plaatsgevonden, zal geen beschuldiging worden uitgereikt.
Een reeds uitgereikte beschuldiging wordt in dat geval ingetrokken.

Om ontvankelijk te zijn moet de aanklacht bij de directeur van de Luchtvaart-
dienst of bij de Raad voor de Luchtvaart zijn ingekomen binnen drie maanden na
de dag, waarop de tot klacht gerechtigde kennis heeft bekomen van het gepleegde
feit. Het recht van onderzoek vervalt wegens verjaring door verloop van een jaar
nadat de aanklacht bij de Raad voor de Luchtvaart is ingekomen, behoudens dat
elke daad van onderzoek de verjaring stuit, mits blijkt dat die daad ter kenois van
de aangeklaagde gebracht is.65

Op grond van art. II-C5 vervalt het recht tot het opleggen van een tuchtsanctie
indien na het tijdstip waarop het plichtsverzuim aan het bevoegd gezag bekend is
geworden, meer dan zes maanden zijn verlopen.

Art. 44, tweede lid, Wet op de Registeraccountants bepaalt, voor zover hier van
belang, dat indien

"de raad [van tucht] op grond van een vooronderzoek tot het oordeel komt, dat
( ..) de feiten, waarop het bezwaar steunt, te ver in het verleden liggen om
term en voor berechting op te leveren, [hij] beslist ( ..), dat berechting achtcr-
wege blijft.,,66

Aanvankelijk was in het voorstel van Wet big de regeling opgenomen, dat de
mogelijkheid, om een persoon tuchtrechtelijk te berechten, vervalt door verjaring
in tien jaar. Naar aanleiding van bet commentaar, dat de voorzitters van de tucht-
colleges hebben gezonden aan de vaste Commissie voor de Volksgezondheid van
de Tweede Kamer, hceft de regering de regeling van de verjaring gewijzigd in die

65 Art. 38, tweede en vierde lid, Luchtvaartrampenwet.
66 Raad van beroep 1990-16, de Accountant 1990, p. 124-125, en noot van JA.

Burggraaff RA in J urisprudentie Tuchtrechtspraak.
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zin dat de verjaringstermijn wordt gekoppeld aan de bevoegdbeid tot het indienen
van een klaagschrift:

"De bevoegdheid tot het indienen van een klaagschrift vervalt door verjaring in
tien jaren. De termijn van verjaring vangt aan op de dag na die waarop het
dcsbetreffende bandelen of nalaten is geschied.,,67

De oude regeling had immers het bezwaar,

"dat zij ertoe kan leiden dat een tuchtcollege de behandeling van een klacht
moet staken omdat de verjaringstermijn inmiddels is verstreken of dat in ver-
band met die termijn de behandeling van een zaak niet in beroep kan worden
aangevangen of afgerond.,,68

Aan de nieuwe regeling kleven echter ook nog enkele bezwaren. Ten eerste wordt I
niet zoals iD bet strafrecht (art. 70 e.v. WvSr) onderscheid gemaakt naar de "
zwaarte van het delict. Dit kan ook moeilijk, omdat er in het tucbtrecbt gewoon-
lijk slechts sprake is van een algemeen geformuleerde tucbtnorm. Anderzijds is
bet niet opportuun een zeer licht vergrijp na bijna tien jaar alsnog te berechten.P?
Met de keuze voor een periode van tien jaar is aangesloten bij de bewaartermijn
ten aanzien van patientengegevcns.V Ten tweede is de verjaringstermijn uitslui-
tend gekoppeld aan het indienen van een klaagschrift. Als er echter te lange tijd is
verstreken, zal ook de mogelijkheid van ambtshalve berechting uitgesloten moeten
zijn. Ten derde kan het moeilijk te bepalen zijn, wanneer het handelen of nalaten
precies is geschied. Dit is toch relevant, omdat dat het beginpunt van de
verjaringstermijn is. Ten vierde moet ook onderscheid gemaakt worden tussen
enerzijds de situatie, dat na lange tijd ontdekt wordt dat een tuchtvergrijp
gepleegd is, en anderzijds het geval dat al geruime tijd bekend is, dat persoon A
een tuchtrechtelijk vergrijp pleegde, maar dat pas na lange tijd tot berechting f I
wordt overgegaan. In het tweede geval zal men ook aan de eis van art. 6 EVRM f
moeten voldoen, dat berechting binnen een redelijke terrnijn dient plaats te vin-
den7l Knap wijst er op, dat de medische tuchtrechter zich

"met betrekking tot zeer "oude" klachten gered [heeft Imet afwijzing zonder
nader onderzoek, op grond van de omstandigheid dat na een dergelijk lang
tijdsverloop de feitelijke gebeurtenissen niet meer kunnen worden vastgesteld en
van de aangeklaagde niet kan worden gevergd dat deze zich bij een veelheid van
medische verrichtingen na lange tijd nog relevante details daarvan herinnert.,,72

67 Art. 80, vierde lid, voorstel van Wet big.
68 Kamerstukken II 1987-1988, 19522, Dr. 8, p. 14. Zie ook p. 3 (art. 67 vervalt),

p. 4 (art. 80, vierde lid), en p. 16.
69 Taat 1948, p. 91.
o Kamerstukken 111987-1988, 19522, nr. 7, p. 122-123.
1 Zie ook De Doelder 1981, p. 115. Zie hiervoor paragraaf3.7.3.10.
2 Knap 1984, p. 27. Zie bijvoorbeeld CMT 19-5-1988, Medisch Contact 1989, p.

302. Zie over de verjaring verder De Pinto 1876, p. 24, sub 8 en p. 40-41.
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Een klager, die een k1acbt indiende, vijftien jaar nadat de zaak aver de
behandeling waarvan hij zich beklaagt, is geeindigd, werd door een Raad van
Toezicht a!J grand van het verstrijken van zo'n lange periode niet-antvankelijk
verklaard. 3

Art. 14b, eerste lid, sub b, Wet r.o. bepaalt dat de procureur-generaal niet aan
een verzoek tot bet insteUen van een vordering hij de Hoge Raad voldoet als reeds
aaostands blijkt dat bet verzoekschrift anredelijk lange tijd na het ontstaan van
de klacht is ingediend.

"wil de beklagprocedure in de penitentiaire context zijn juridiscbe functie naar
behoren vervullen, deze procedure op een zorgvuldige, tactische en psycholo-
gisch-verantwoorde wijze vorrn moet worden gegeven."

3.10.5 Afdoening buiten proces

K1achten tegen advocaten worden schriftelijk ingediend bij de deken van de orde
waartoe zij behoren, De deken tracht steeds de klachten in der minne te schikken.
Indien echter de klager daarom bij indiening van de klacht verzoekt, brengt de
deken deze anmiddellijk ter kennis van de raad van discipline. Indien naar zijn
oordeel de inhoud van de klacht een minnelijke schikking ongeweost of anmagelijk
maakt, brengt de deken de klacht ambtshalve onmiddellijk ter kennis van de raad
van discipline.I"

Art. 50bb, tweede lid, tweede volzin, Wet op het Notarisambt bepaalt dat niet in
der minne opgeloste klachten door de voorzitter van de Kamer van Toezicht ter
kennis van die Kamer worden gebracht.75

Kelk wijst er ap, dat

Door sammige Commissies van Toezicht wardt verkend in hoeverre de klager
wellicht meer gebaat is bij een infarmele bemiddeling. Zo de klager dit niet
wenst of een bemiddelingspoging mislukt, wordt de klacht alsnog form eel behan-
deld76

73 RvT 23-5-1966, Adv.bl. 1968, p. 646-649. Zie ook Mols en Malherbe 1990, p.
8-9.
P.M. Witteman, Verslag van het Hof van Discipline over 1988 en 1989, Adv.bl
1990, p. 333, wijst er op dat zich rechtspraak ontwikkelt "die in sprekende
gevallen een klacbt afwijst indien zij niet binnen een redelijke tijd is aanhan-
gig gemaakt. Een algemene termijn is niet te bepalen. De omstandigheden
van het geval zijn beslissend."

74 Art. 46c tot en mel 46e Advocatenwet. Mols en Malherbe 1990, p. 8-10.
75 Van Slooten, WPNR 5978, p. 664-665.
76 C. Kelk, Recht voor gedetineerden: tussen rechtspraak en bemiddeling,

Ombudsman 1986, p. 162.
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3.11 Uitspraak

3.11.1 Mogelijke uitspraken

Als een tuchtcollege geadieerd is om te oordelen of er in een bepaald geval een
tuchtrechtelijk vergrijp gepleegd is, zaI bet daaromtrent een beslissing moeten
nemen. Dit kan soms via een vereenvoudigde afdoening. Hierbij valt te denken
aan bet geval dat de klager kennelijk niet-ontvankelijk is (3.11.1.1), de rechter
kennelijk onbevoegd (3.11.1.2), de klacht kennelijk ongegrond (3.11.1.3), de klacbt
niet voor behandeling vatbaar (3.11.1.4) of van onvoldoende gewicbt (3.11.1.5)1

De inhoud van een veroordelend vonnis wordt besproken in paragraaf 3.11.1.6
tot en met 3.11.1.11. In 3.11.1.12 komen enkele onderwerpen aan de orde, die in
ieder geval in het vonnis moeten worden vermeld. In 3.11.2 wordt de vorm, waarin
bet vonnis wordt gegoten, en de openbaarbeid van het vonnis bebandeld.

3.11.1.1 KJager kennelijk niet-ontvankelijk

Een aantal wetten maakt bet mogelijk een klager reeds na een verkorte procedure
niet -ontvankelijk te verklaren2 Gewoonlijk wordt zodra een klacht is ingekomen,
een vooronderzoek ingesreld.' Indien tijdens bet vooronderzoek blijkt dat de
klacbt afkomstig is van een tot kia/en niet bevoegde of het klaagschrift niet voldoet
aan de daaromtrent gestelde eisen", kan5 de klager niet-ontvankelijk worden
verklaard. Soms heeft de voorzitter van bet ruchtcolleges de bevoegdheid daartoe.

1 Zie voor een opsomming van procedurele gronden op grond waarvan de
tuchtprocedure wordt beeindigd bijvoorbeeld art. 54 voorstel van Wet
militair tuchtrecht. Zie ook paragraaf 3.10.

2 Art. 10, tweede lid, Medische Tucbtwet j' art. 30 en art. 32, eerste lid,
Reglement mediscb tuchtrecht en oplossing van geschillen; art. 21, tweede
lid, Wet op de paramedische beroepen; art. 81, vierde lid, j' art. 80, derde
lid, j" art. 84 voorstel van Wet big; art. 29, derde lid, voorstel van Wet
op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 50bb, tweede lid, Wet op het
Notarisambt; art. 46g, eerste lid, j' derde lid, Advocatenwet.

3 Zie paragraaf 3.5.
4 Deze mogelijkheid is opgenomen in art. 81, vierde lid, j' art. 80, derde

lid, voorstel van Wet big.
Art. 50bb, tweede lid, eerste volzin, Wet op het Notarisambt en art. 46g,
eerste lid, j' derde lid, Advocatenwet geven geen precisering van het begrip
kennelijk niet -ontvankelijke klacht.

5 Dit wordt dwingender geformuleerd als "verklaart ( ..) niet-ontvankelijk" in
art. 10, tweede lid, Medische Tuchtwet j' art. 30 Reglement medisch
tuchtrecht en oplossing van geschillen en in art. 29, derde lid, voorstel
van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde.

6 Art. 50bb, tweede lid, eerste volzin, Wet op het Notarisambt. Art. 46g,
eerste lid, j" derde lid, Advocatenwet geeft de bevoegdheid aan de
voorzitter en aan de plaatsvervangend voorzitters.
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In de meeste gevallen doet de vooronderzoeker een voorstel daartoe aan het
tuchtcollege, dat de beslissing zonder nader onderzoek in raadkamer/ neemt. In
enkele gevallen is expliciet voorgeschreven dat die beslissing gemotiveerd wordt
genomen en op schrift wordt gesteldf Op grond van de Advocatenwet? dient de
(plaatsvervangend) voorzitter deze beslissing te nemen binnen dertig dagen nadat
de klacht ter kennis van de raad van discipline is gebracht.

3.11.1.2 Rechter (kennelijk) onbevoegd

Deze vorm van (vereenvoudigde) afdoeuing komt voor in art. 26, eerste lid, sub a,
Wet op de paramedische beroepen, maar niet in de overige tuchtwetgeving.
Gewoonlijk zal dit worden opgevangen door een niet-ontvankelijkverklaring omdat
niet wordt voldaan aan de vereisten voor ontvankelijkheid.l"

3.]1.1.3 Klacht kennelijk ongegrond

Enkele wettelijke tuchtregelingenl! geven de bevoegdheid de klacht zonder nader
onderzoek als kennelijk ongegrond af te wijzen. Over het algemeen is de regeling
identiek aan de in paragraaf 3.11.1.1 besproken mogelijkheid de klager kennelijk
niet-ontvankelijk te verklaren. Tijdens het voorlopig onderzoek kan dus blijken dat
de klacht kennelijk ongegrond is. Dit kan overigens nader worden omschreven als

"kennelijk ongegrond in die zin, dat de feiten, waarop zij berust, niet tot
toe passing van artikel ... [oplegging van een tuchtsanctie op grond van de
overtreding van de tuchtnorm, ML] kunnen leiden."l2

7 Art. 29, derde lid, voorstel van Wet op de uitoefeuing van de diergenees-
knnde spreekt zich hier niet expliciet over uit.

8 Art. 81, vierde lid, tweede volzin, voorstel van Wet big; art. 29, derde
lid, eerste volzin, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergenees-
kunde; art. 50bb, tweede lid, Wet op het Notarisambt (schriftelijke
kennisgeving); art. 46g, eerste lid, Advocatenwet.

9 Art. 46g, eerste lid, j" derde lid, Advocatenwet.
10 Zie hiervoor paragraaf 3.4.5. Van Slooten, WPNR 5978, p. 664-665.
11 Art. 10, tweede lid, derde volzin, Medische Tuchtwet j' art. 31 en art. 32,

eerste lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen; art.
21, tweede lid, tweede volzin, Wet op de paramedische beroepen; art. 81,
vierde lid, j" art. 84 voorstel van Wet big; art. 29, derde lid, voorstel
van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 44, tweede lid,
Wet op de Registeraccountants j' art. 13, zesde lid, Verordeuing op de
tuchtrechtspraak ("berechting blijft achterwege"); art. 43, tweede lid, Wet
op de Accountants-administratieconsulenten; art. 50bb, tweede lid, Wet op
het Notarisambt; art. 46g, eerste lid, j' derde lid, Advocatenwet.

12 Art. 21, tweede lid, tweede volzin, j' art. 10 Wet op de paramedische
beroepen; art. 29, derde lid, tweede volzin, j' art. 14 of art. 15 voorstel
van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde.
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De bevoegdheid komt toe aan de voorzitter van het rucbrcollege+' of aan het
tuchtcollege zelf14.Alleen het tuchtrecht voor register accountants verplicht het
tuchtcollege de beslissing, dat berechting achterwege blijft op grond van kenne-
lijke ongegrondheid, niet te nemen zonder degene, die de zaak aanhangig heeft
gemaakt, in de gelegenheid te hebben geste!d te worden gehoord.P

Enkele regelingen schrijven uitdrukkelijk voor, dat de beslissing met redenen is
omkleed en op schrift wordt gesteld.16 De (plaatsvervangend) voorzitter van de
raad van discipllne!? dient deze beslissing te nemen binnen dertig dagen nadat
de klacht ter kennis van de raad van discipline is gebracht.

Sluijter wijst er overigens op dat het vooronderzoek in zaken waarin registerac-
countants zich moeten verantwoorden een dode letter geworden is.

"Dat komt, omdat in het vooronderzoek, indien de voorzitter en een lid van de
Raad van Tucht de klager horen, zoals de Verordening op de Tuchtrechtspraak
voorschrijft, de klager de kans krijgt zijn verhaal te vertellen zonder dat de be-
trokken accountant hem onmiddeUijk kan tegenspreken. Het is dan c1ikwijlserg
moeilijk tot de beslissing te komen dat de klacht kennelijk ongegrond is. Tracht
men aan deze moeilijkheid tegemoet te komen door in het vooronderzoek beide
partijen te horen, dan is het vee! praktischer ook nog een tweede lid-register-
accountant erbij te halen en een kleine kamer te formeren - de voorzitter met
twee leden - die de zaak gewoon ten principale afdoet. In ieder geval is het
bij de weinige vooronderzoeken die ik lang geleden als secretaris heb bij-
gewoond nooit gekomen tot de beslissing dat de klacht kennelijk ongegrond
is. Het vooronderzoek is dan achteraf bezien zonder zin en het leidt tot onnodig
tijdverlies. Ook afgezien van deze praktische overwegingen zal men voorzichtig

13 Art. 50bb, tweede lid, eerste volzin, Wet op het Notarisambt; art. 46g, eerste
lid.j" derde lid, Advocatenwet (en aan de plaatsvervangend voorzitters).

14 Art. 10, tweede lid, derde volzin, Medische Tuchtwet j" art. 31 en art. 32,
eerste lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschilJen; art.
21, tweede lid, tweede volzin, Wet op de paramedische beroepen; art. 81,
vierde lid, j' 84 voorstel van Wet big; art. 29, derde lid, tweede volzin,
voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 44, tweede
lid, Wet op de Registeraccountants j" art. 13, zesde lid, Verordening op de
tuchtrechtspraak; art. 43, tweede lid, Wet op de Accountants-administratie-
consulenten. Verslag van het Medisch TuchtcoUege te Amsterdam over de
jaren 1981 tot en met 1983, TvGR 1985, p. 20: zo'n raadkamer-zitting wordt
ongeveer eens in de drie maanden gehouden.

15 Art. 13, zesde lid, Verordening op de tuchtrechtspraak j' art. 44, tweede lid,
Wet op de Registeraccountants. Op grond van art. 43, tweede lid, Wet op de
Accountants-administratieconsulenten kan wei een mondelinge behandeling
achterwege worden gelaten. Zie verder paragraaf 3.12.3.

16 Art. 81, vierde lid, tweede volzin, j' art. 84 voorstel van Wet big; art. 29,
derde lid, tweede volzin, voorstel van Wet op de uitoefening van de dierge-
neeskunde; art. 50bb, tweede lid, Wet op het Notarisambt (schriftelijke
kennisgeving); art. 46g, eerste lid, j' derde lid, Advocatenwet.

17 Art. 46g, eerste lid, j" derde lid, Advocatenwet.
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moeten zijn met het terzijde leggen van klachten omdat zij kennelijk ongegrond
zijn. Het wekt licht de indruk dat de tuchtrechter de hetrokken heroepsheoefe-
naren de hand boven het hoofd houdt:18

\
\

3.11.1.4 Klacht niet voor behandeling vatbaar

Art. 24 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen hepaalt

"1. Niet-onderteekende en onvolledige, niet aangevulde klaagschriften kunnen
door het College als niet voor hehandeling vatbaar worden ter zijde gelegd.
2. De klager blijft in dat geval bevoegd op grond van dezelfde feiten een nieuw
klaagschrift in te zenden."

Uit het verslag van het Medisch Tuchtcollege te Amsterdam'? blijkt, dat deze
variant wordt toegepast indien ondanks herhaald vragen aan de klager de nodige
aanvulling van de klacht niet binnenkomt.

3.11.1.5 Klacht van onvoldoende gewicht

Ook aIs het tuchtcollege een k1achtvan onvoldoende gewicht acht, kan het tucht-
college20 of de voorzitter van het tuchtcollege-! haar op grond van een aantal wet-
ten zonder nader onderzoek afwijzen. De procedure is gelijk aan de in paragraaf
3.11.1.3 besproken kennelijk ongegronde klacht. Ook hier is dus het horen van
klager en beklaagde niet verplicht. De klager dient weI in de gelegenheid te wor-
den gesteld te worden gehoord over een klacht tegen een registeraccountant=.

Een bijzondere vorm van verkorte afdoening is te vinden in art. 13 Tuchtrecht-
besluit Landbouwkwaliteitswet. In het tuchtreglement vast te stellen door de con-
trole-instelling, kan worden bepaald in welke gevallen de voonitter de zaak kan af-
doe" indien naar zijn oordeel geen, dan weI geen andere maatregel dient te worden
opgelegd dan een herisping, een geldboete van maximaal f 5000 of het stellen van
de aangeslotene onder verscherpte controle op zijn kosten voor een termijn van

18 Sluijter 1984, p. 100, citaat p. 110. Zie ook Sluijter, MAE 1974, p. 387-388.
19 Verslag van het Medisch Tuchtcollege te Amsterdam over de jaren 1981 tot

en met 1983,TvGR 1985, p. 19.
20 Art. 10, tweede lid, Medische Tuchtwet ("onbeduidende aard") j" art. 31 en

art. 32 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen; art. 81,
vierde lid, voorstel van Wet big; art. 44, tweede lid, Wet op de Registerac-
countants j' art. 13, zesde lid, Verordening op de tuchtrechtspraak (berech-
ting blijft achterwege op de grond dat "het bezwaar van niet voldoende
betekenis is").

21 Art. 50bb, tweede lid, Wet op het Notarisambt en art. 46g, eerste lid, j'
derde lid, Advocatenwet. Beide artikelen spreken van "naar zijn oordeel van
onvoldoende gewicht".

22 Art. 44, tweede lid, Wet op de Registeraccountants j" art. 13, zesde lid,
Verordening op de tuchtrechtspraak. Zie ook paragraaf 3.5.2 en 3.5.5.
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maximaal zes maanden+'. De aangeslotene wordt door de voorzitter in de gelegen-
heid gesteld verweer te voeren. De aangeslotene en degene die de zaak aanhangig
heeft gemaakt kunnen binnen een termijn van ten hoogste dertig dagen na dag-
tekening van de tuchtbeschikking van de voorzitter bij aangetekende brief aan het
tuchtgerecht mondelinge behandeling verzoeken. In dat geval wordt de tuchtbe-
schikking als met gegeven beschouwd, waarna de zaak verder op de zitting wordt
behandeld.

3.11.1.6 Sancties

Na beantwoording van de in de voorgaande paragrafen besproken vragen en na de
bewezenverklaring, komt het vraagstuk van de op te leggen tuchtsanctie aan bod.

Sancties vinden we op vele plaatsen in ons positieve recht. Duk duidt ze globaal
aan als "door het recht geregelde (althans toegelaten, of geboden) reacties op
- dan wei van rechtswege intredende gevolgen van - onrechtrnat~ gedrag, voor
zover de overtreder daardoor in zijn belangen wordt getroffen."

Hij wijst op de uiteenlopende aard van (negatieve) sancties, te weten directe
(van rechtswege intredende) en indirecte; obligate en facultatieve; voorlopige en
definitieve; principale en accessoire; voorwaardelijke en onvoorwaardelijke;
primaire en secundaire (volgend op het niet voldoen aan de primaire sanctie);
symbolische (afkeuring) en effectieve (onthouden of ontnemen van rechten of
opleggen verplichtingen); reparatoire en repressieve (met als doel generale en/of
speciale preventie, conflictsoplossing); immateriele en materiele (vermogens-
sanct!e );:Brivate en publieke; goevernementele, administratieve en judiciaire
sancties.

Het strafrecht onderscheidt straffen en maatregelen: beide hebben als doel JI
normnalevinlf6. De straf stamt uit het zgn, klassieke strafrecht.

23 Art. 11, eerste lid, sub a, Reglement op de tuchtrechtspraak van de
Stichting Nederlandse Baconcontrole en art. 11, eerste lid, Reglement op de
Tuchtrechtspraak van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst stellen als
extra eis dat "het een overtreding betreft, welke kennelijk met uit opzet
of grove schuld dan wei grove nalatigheid voortvloeit". In art. 11, eerste
lid, Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting Nederlandse Vleeswa-
renkontrole is uit de extra eis de woorden "of grove schuld" weggelaten.
Art. 18, eerste lid, voorlopig tuchtreglement van de Stichting Scharreleie-
ren-controle eist slechts een berisping of een geldboete van ten hoogste
f 250; art. 14, eerste lid, Tuchtreglement van de Vereniging Kwaliteits-
Controle-Bureau voor Groenten en Fruit (een berisping of een geldboete
van ten hoogste f 1000); art. 10, eerste lid, tuchtreglement van de Stichting
Centraal Orgaan Zuive1controle (een berisping of een geldboete van ten
hoogste f 5000).

24 W. Duk, Tanden van het recht, Orienterende beschouwingen over sancties,
inaugurale rede, Tjeenk Willink Zwolle 1973, p. 11.

25 Duk 1973, p. 15-19.
26 W. Nieboer, straf en maatregel, inaugurale rede, Gouda Quint - D. Brouwer

en zoon, Arnhem 1973, p. 12.
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"keek naar het gevaar en dacht in termen van beveiliging door verbetering. De
grootte van dit gevaar bepaalde de intensiteit van de te nemen maatregel,
waarbij de reehter dus voornamelijk naar de toekomst moest zien."28

"De klassieke richting lette op het gepleegde delict en op de schuld en liet
hierdoor in sterke mate de zwaarte van de straf be~alen. De reehter moest dus
vooral kijken naar wat in het verleden plaats vond." 7

De maatregel is een idee van de zgn. moderne richting, die

27 Nieboer 1973, p. 3.
28 Nieboer 1973, p. 3.
29 Art. 3, aanhef, Wet op de Krijgstuebt (krijgstuehtelijke straf); art. 41,

aanhef, voorstel van Wet militair tuehtreeht; art. 31, eerste lid, aanhef,
Wet gewetensbezwaren militaire dienst (disciplinaire straf); art. 125i
Ambtenarenwet 1929 jOart. 81, eerste lid, ARAR (diseiplinaire straf); art.
105, eerste lid, Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958; art. 8,
eerste lid, Reehtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van gemeentepoli-
tie; art. 104, eerste lid, Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975;
art. 10, tweede lid, Reehtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van het
Korps Rijkspolitie; art. 18 Reglement Colleeteurs 1983 (diseiplinaire
straf); art. 18 Reglement Debitanten 1983 (disciplinaire straf); art. 54,
eerste lid, Arbeidsovereenkomstenbesluit; art. 28, eerste lid, Deurwaarders-
reglement (disciplinaire straf); art.ll-C2, eerste lid, RPBO (diseiplinaire
straf of maatregel); art. 48, eerste en tweede lid, Sehepenwet (diseiplinaire
straf); art. 37, eerste en tweede lid, Luehtvaartrampenwet (disciplinaire
straf); art. 44, aanhef Beginselenwet gevangeniswezen (disciplinaire straf);
art. 18, tweede lid, Octrooigemachtigden-reglement.

30 Art. 5, eerste lid, jOart. 16, eerste lid, Medische Tuehtwet; art. 11,
eerste lid, Wet op de paramedische beroepen (tuchtrechtelijke maatregel);
art. 63, eerste lid, voorstel van Wet big (idem); art. 16, eerste lid,
voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. II-C2,
eerste lid, RPBO (disciplinaire straf of maatregel); art. 4, eerste lid, sub
b en sub c, Landbouwuitvoerbesluit 1963 ("wordt gestraft met .. een
tuchtrnaatregel"); art. 88, aanhef en sub 2°, d, Zaaizaad- en Plantgoedwet;
art. 3, aanhef, Wet tucbtrechtspraak bedrijfsorganisatie (tuchtrechtelijke
maatregel); art. 13, eerste lid, Landbouwkwaliteitswet; art. 12, eerste lid,
Meststoffenwet; art. 3, vierde lid, WAG (ook tuchtmaatregel); art. 28,
eerste lid, jOart. 45, sub a, Loodsenwet; art. 34, eerste lid, Wet op de
Registeraccountants; art. 32, eerste lid, Wet op de Accountants-administra-
tieconsulenten; art. 50f, vijfde lid, Wet op het Notarisarnbt; art. 48,
tweede lid, j" art. 6Oa, tweede lid, Advocatenwet.

Enkele wettelijke tuchtregelingen duiden een sanetie aan met het woord straP9,
andere regelingen gebruiken het woord maatregel'". Het lijkt mij correcter de
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term (tucht)sanctie te gebruikenf! en zo de strafrechtelijke terminologie te verrnij- I
den32, omdat aldus meer recht wordt gedaan aan het eigen karakter van de tucht-
sanctie die elementen bevat van zowel de (strafrechtelijke) straf als van de (straf-
rechtelijke) maatregel:

"Net zoals in het strafrecht dienen we er van uit te gaan, dat ook de sankties
in het tuchtrecht gekoppeld worden aan het delikt en aan de dader. Wanneer
echter accenten moeten worden aangegeven, dan zou men wellicht kunnen
stellen, dat de sankties uit het tuchtrecht meer een "maatregelt-karakter hebben,
meer op de toekomst zijn gericht, meer gericht zijn om de groep in de toekomst
een verwerpelijk gedrag te besparen.'33

Art. 9d, aanhef en sub d, Wet eeonomisehe mededinging eist terecht, dat in de
regeling van de rechtspleging door een ander dan de gewone reehter de toe te
passen sancties uitputtend moeten worden vermeld en voor zover de bepaling
van de omvang van die sancties wordt overlaten aan het tuehtcollege (omsehreven
in art. 9d, aanhef en sub a, van de Wem) hiervoor maxima worden gesteld.

In paragraaf 3.1.7 is uiteengezet dat de zwaarte van de sanctie een van de I
criteria is om te beoordelen of er sprake is van een criminal charge in de zin van
art. 6 EVRM.34

31 In art. 9d, aanhef en sub d, Wet eeonomisehe mededinging wordt deze term
ook gebruikt. In art. 65a WvK, in art. 11 e.v. Wet r.o. en in art. 61-63 Com pta-
biliteitswet 1976 wordt de keuze omzeilt.

32 Taat 1948, p. 38-49, onderseheidt ook in bet tuehtreeht de straf en de
maatregel. Bijvoorbeeld uitstoting uit de groep wegens ongesebiktheid of
onbekwaamheid is in zijn visie een tuchtmaatregel.

33 De Doelder 1981, p. 3-5 en p. 8-14 (eitaat p. 11).
34 Administratieve saneties kunnen (ook) bepalend zijn voor "burgerlijke

reehten en verplichtingen", Zie ook A.W.M. Bijloos, Administratieve boeten
en art. 6 EVRM in Nederland en M. Boes, Administratieve saneties en art. 6
EVRM in Belgie, preadviezen voor de Vereniging voor de vergelijkende studie
van het recht van Belgie en Nederland, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1989.
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De bekendste tuchtsancties zijn de w/llUSchuwinglS en de berisping36. De vorm,
waarin de waarschuwing dient te worden gegeven, is meestaJ niet bepaaJd. Een uit-
zondering vormt de accountantswetgeving, waarin de schriftelijke waarschuwini'7

35 Art. 5, eerste lid, sub 1", j" art. 16, eerste lid, sub 1°, Medische Tuchtwet; art.
11, eerste lid, sub a, Wet op de paramediscbe beroepen; art. 63, eerste lid,
sub a, voorstel van Wet big; art. 16, eerste lid, sub a, voorstel van Wet op de
nitoefening van de diergeneeskunde; art. 55, tweede lid, sub C, Vag 1988;
art. 34, eerste lid, sub a, Wet op de Registeraccountants; art. 32, eerste lid,
sub a, WeI op de Accountants-adminislratieconsulenlen; art. 14 Wet r.o.;
art. 48, tweede lid, sub a, j" art. 6Oa, tweede lid, sub a, Advocatenwet
(eokele waarscbuwing); art. 18, tweede lid, sub a, Octrooigemachtigden-
reglement.

36 Art. 3, aanhef en sub I, j" art. 6 j" art. 29 WeI op de Krijgstucht j" art.
32, aanhef en sub I, Reglement betreffende de krijgstucht; art. 41, aanhef
en sub a, j" art. 42 voorstel van WeI militair tuchtrecht; art. 31, eerste
lid, sub a, WeI gewetensbezwaren militaire dienst; art. 5, eerste lid, sub
2°, j" art. 16, eerste lid, sub 2°, Medische Tuchtwet; art. 11, eerste lid,
sub b, WeI op de paramedische beroepen; art. 63, eerste lid, sub b, voorstel
van WeI big; art. 16, eerste lid, sub b, voorstel van WeI op de uitoefening
van de diergeneeskunde; art. 81, eerste lid, sub a, ARAR; art. 105, eerste
lid, sub a, j" tweede en derde lid, Ambtenarenreglement voor de gemeente-
politie 1958; art. 8, eerste lid, sub I, Rechtspositieregeling onbezoldigde
ambtenaren van gemeentepolitie; art. 104, eerste lid, sub a, j" tweede lid,
Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975; art. 10, tweede lid, sub a,
Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie;
art. 18, eerste lid, sub a, Reglement Collecteurs 1983; art. 18, eerste lid,
sub a, Reglemenl Debitanten 1983; art. 54, eerste lid, sub a, Arbeidsover-
eenkomstenbesluit; art. 28, eerste lid, Deurwaardersreglement; art. 48,
eerste en tweede lid, Schepenwet; art. 37, eerste en tweede lid, Luchtvaart-
rampenwet; art. 4, eerste lid, sub b, Ie, Landbouwuitvoerbesluit 1963; art.
88, aanhef en sub 2°, d, Zaaizaad- en Plantgoedwet; art. 3, aanhef en sub
1°, j" art. 4 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie; art. 4 Wet tucht-
rechtspraak bedrijfsorganisatie is van overeeokomstige toepassing verklaard
in art. 13, eerste lid, sub a, en tweede lid, Landbouwkwaliteitswet, in art.
12, eerste lid, sub a, en tweede lid, Meststoffenwet, en in art, 28, eerste
lid, sub a, j".art. 44 Loodsenwet; art. 34, eerste lid, sub b, Wet op de
Regisleraccountants; art. 32, eerste lid, sub b, WeI op de Accountants-
administratieconsulenten; art. 65a, eerste lid, sub a, WvK; art. 44, aanhef
en sub 4°, Beginselenwet gevangeniswezen; art. 50c, eerste lid, sub a, jO
vijfde lid, WeI op het Notarisambt; art. 48, tweede lid, sub b, j" art. 6Oa,
tweede lid, sub b, Advocatenwel; art. 18, tweede lid, sub b, Octrooigemach-
tigden-rcglement; art. II-C2, eerste lid, sub a, RPBO.

37 Art. 34, eerste lid, sub a, WeI op de Registeraccountants en art. 32, eerste
lid, sub a, WeI op de Accountanls-administralieconsulenlen.
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is voorgeschreven. Over het a1gemeen wordt schriftelijk38 berispt, maar in enkele
regelingen39 wordt het tuchtcoUege de keuze gelaten tussen de mondelinge en de
schriftelijke vorm. Een notaris kan worden 'berispt met waarschuwing, dat indien
andermaal door hem een der in de aanhef bedoelde handelingen of verzuimen
wor~epleegd, een voordracht tot afzetting in overweging zaJ worden geno-
men . Inhet kader van het NS-tuchtrecht kan een terechtwijzing of een ernstige
terechtwijzing worden gegeven.t!

Het militaire tuchtrecht kent de strafdienst bestaande uit het doen van dienst
overeenkomende met de rang of stand en de betrekking van de gestrafte, op de
door de commanderend officier te bepalen werkdagen, in de vrije uren van de
gestrafte. De duur is thans tenminste een en ten hoogste twee uur per dag, gedu-
rende ten hoogste acht dagen. In het voorstel van Wet miJitair tuchtrecht wordt de
strafdienst verricht buiten de voor hem geldende diensturen voor de duur van ten
hoogste drie uren op ten hoogste tien werkdagen.42 In de ambtelijke sfeer43 is
buitengewone dienst mogelijk op andere dagen dan zondag en de voor de ambte-

38 Art. 41, aanhef en sub a, j" art. 42 voorstel van WeI militair tuchtrecht;
art. 81, eerste lid, sub a, ARAR; art. 105, eerste lid, sub a, j' tweede en
derde lid, Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958; art. 8, eerste
lid, sub 1, Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van gemeentepo-
litie; art. 104, eerste lid, sub a, j" tweede lid, Ambtenarenreglement voor
de rijkspolitie 1975; art, 10, tweede lid, 'sub a, Rechtspositieregeling
onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie; art. 18, eerste lid, sub
a, Reglement CoUecteurs 1983; art. 18, eerste lid, sub a, Reglement
Debitanten 1983; art. 54, eerste lid, sub a, Arbeidsovereenkomstenbesluit;
art. 28, eerste lid, Deurwaardersreglement; art. 34, eerste lid, sub b, Wet
op de Registeraccountants; art. 32, eerste lid, sub b, Wet op de Accoun-
tants-adrninistratieconsulenten; art. II -C2, eerste lid, sub a, RPBO.

39 Art. 3, aanhef en sub 1, j' art. 6 Wet op de Krijgstucht; art. 4, eerste lid, sub b,
Ie Landbouwuitvoerbesluit 1963; art. 3, aanhef en sub I", j' art. 4 WeI tucht-
rechtspraak bedrijfsorganisatie; art. 4 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorgani-
satie is van overeenkomstige toepassing verklaard in art. 13, eerste lid, sub a,
en tweede lid, Landbouwkwaliteitswet, in art. 12, eerste lid, sub a, en
tweede lid, Meststoffenwet, en in art. 28,.eersle lid, sub· a, j" art. 44 Loodsen-
wet; art. SOc, eerste lid, sub a, j' vijfde 1i<4 Wet op het Notarisambt,

40 Art. SOc, eerste lid, aanhef en sub b, Wet op het Notarisambt.
41 Art. 22, tweede lid, aanhef en sub a en sub b, Reglement Dienstvoorwaarden

1980 (NS).
42 Art. 3, aanhef en sub 2, j' art. 7 Wet op de Krijgstucht; art. 41, aanhef en

sub C, j' art. 47 voorstel van WeI militair tuchtrecht (per maand gedurende
max. 15 werkdagen; geldboete is hier een Iichtere sanctie).

43 Art. 81, eerste lid, sub b, ARAR; art. 105, eerste lid, sub b, Ambtenaren-
reglement voor de gemeentepolitie 1958; art. 104, eerste lid, sub b,
Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975.
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naar c.q. werknemer'f geldende kerkelijke feestdagen'v, zonder beloning of
tegen een lagere dan de normale beloning en wei voor ten hoogste zes uren met
een maximum van drie uren per dag.

Enkele tuehtsaneties hebben [inanciele gevolgen voor het tuchtreehtelijk reehtssub-
jeet. Hierbij kan gedaeht worden aan vermindering van het reeht op een jaarlijkse
vakantie met ten hoogste .oen derde gedeelte46 resp. een vierde gedeelte47 van het
aantal dagen, waarop in het desbetreffende kalenderjaar aanspraak bestaat, of aan
verIaging, voor een of meerdere loterijen, van de hoeveelheid basisloten die de
colleeteur respeetievelijk debitant ten verkoop krijgt uitgegeven48•

\ Ook de geldboete komt in vele wettelijke tuehtregelingen voor.49

44 Art. 54, eerste lid, sub b, j' tweede lid, sub 1', Arbeidsovereenkomstenbesluit.
45 En vrije dagen: art. 105, eerste lid, sub b, Ambtenarenreglement voor de

gemeentepolitie 1958; art. 104, eerste lid, sub b, Ambtenarenreglement voor
de rijkspolitie 1975.

46 Art. 81, eerste lid, sub C, ARAR; art. 54, eerste lid, sub e, j' tweede lid,
sub 2°, Arbeidsovereenkomstenbesluit; art. 28, eerste lid, Deurwaardersre-
glement.

47 Art. 105, eerste lid, sub e, Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie
1958; art. 104, eerste lid, sub e, Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie
1975.

48 Art. 18, eerste lid, sub b, Reglement Colleeteurs 1983; art. 18, eerste lid,
sub b, Reglement Debitanten 1983.

49 Art. 3, aanhef en sub 4, j' art. 7a Wet op de Krijgstueht (min. f 2,50 en
max. f 50; per maand max. f 1(0); art. 41, aanhef en sub b tart. 43-46
voorstel van Wet militair tuehtreeht (min. f 2,50 en max. f 100; per maand
max. f 200); art. 31, eerste lid, sub b, j' derde lid, Wet gewetensbezwaren
militaire dienst (min. f 2,50 en max. het bedrag van het zakgeld over een
halve maand; per maand max. een derde gedeelte van het zakgeld over tOen
maand) j' art. 46 Besluit gewetensbezwaren militaire dienst; art. 5, eerste
lid, sub 3', j' tweede lid, j' art. 16, eerste lid, sub 3', Medisehe
Tuehtwet (max. f 10.000); art. 11, eerste lid, sub e, en tweede lid, Wet op
de paramedisehe beroepen (max. f 5000); art. 63, eerste lid, sub e, j'
vierde lid, voorstel van Wet big (max. f 10.000); art. 16, eerste lid, sub
e, en vijfde lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde
(max. f 5000); art. 81, eerste lid, sub d, ARAR (min. f 1 en max. f 50);
art. 105, eerste lid, sub d, j' derde lid, Ambtenarenreglement voor de
gemeentepolitie 1958 (f 1 tot f 50); art. 104, eerste lid, sub d, j' tweede
lid, Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975 (f 1 tot f 50); art.
18, eerste lid, sub e, Reglemenl Colleeteurs 1983 (max. f 5(0); art. 18,
eerste lid, sub e, Reglemenl Debitanten 1983 (max. f 5(0); art. 54, eerste
lid, sub d, t tweede lid, sub 3', Arbeidsovereenkomslenbesluit (min.
f 0,25 en max. f 25); art. 28, eerste lid, Deurwaardersreglement;
vervolg in noot 50.
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50 In het ambtenarenrecht en daardoor geinspireerde wetten treffen we vele
salarissancties aan: gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris tot een bedrag
van ten hoogste het salaris over een halve maand5\ indelint. in een lagere taak-
groep, al dan niet met verlaging van de maandbezoldigingf ; terugstelling op de
rangiijsr53; vaststelting van het salaris op een bedrag in de voor de ambtenaar
geldende salarisschaal dat maximaal twee jaarlijkse periodieke salarisverhogingen
minder bedraagt dan ingevolge de op hem van toe passing zijnde bezoldigings-
regeling behoort te gelden, of indien voor het door de ambtenaar beklede ambt
geen salarisschaal geldt, vermindering van het salaris met ten hoogste 5 %, een
en ander voor de tijd van niet langer dan twee jaren54; het niet toekennen van

50 Vervo/g van noot 49:
Art. 4, eerste lid, sub b, 2e, Landbouwuitvoerbesluit 1%3 (max. f 10.000);
art. 88, aanhef en sub 2', d, Zaaizaad- en Plantgoedwet (max. f 10.000);
art. 3, aanhef en sub 2', j' art. 5 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie
(min. f 0,50 eo max. f 10.000); art. 13, eerste lid, sub b, en tweede lid, Land-
bouwkwaliteitswet j' art. 5, eerste lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorgani-
satie (min. f 0,50 en max. f 10.000); art. 12, eerste lid, sub b, en tweede lid,
Meststoffenwet j' art. 5, eerste lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisa-
tie (min. f 0,50 en max. f 30.000); art. 28, eerste lid, sub b, i" tweede lid, j'
art. 44 Loodsenwet j' art. 5, eerste lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorgani-
satie (min. f 0,50 en max. f 5000); art. 55, tweede lid, sub b, Uag 1988
(max. f 10.000); art. 44, aanhef en sub 3', Beginselenwet gevangeniswezen
(max. het zakgeld van de gedetineerde over twee weken); art. 61, aanhef,
Comptabiliteitswet 1976 (max. f 1000).

51 Art. 81, eerste lid, sub e, ARAR; art. 105, eerste lid, sub e, j' derde lid,
Arnbtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958; art. 104, eerste lid, sub
e, j' tweede lid, Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975; art. 28,
eerste lid, Deurwaardersreglement; art. 22, tweede lid, sub c, Regiement
Dienstvoorwaarden 1980 (NS) (verlaging van de maandbezoldiging voor
max. 3 jaar); art. IT-C2, eerste lid, sub c, j' art. IT-C3, eerste lid, RPBO.

52 Art. 22, tweede lid, sub d, Reglement Dienstvoorwaarden 1980 (NS) j' art. 31
Regiement Dienstvoorwaarden 1980 (NS); art. 22, vierde lid, sub h, Regie-
ment Dienstvoorwaarden 1980 (NS).

53 Art. 105, eerste lid, sub f, Ambtenarenregiement voor de gemeentepolitie
1958; art. 104, eerste lid, sub g, Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie
1975.

54 Art. 81, eerste lid, sub f, ARAR. Vermindering van de salarisancienniteit
met ten hoogste twee jaren, voor de tijd van niet langer dan twee jaren:
art. 105, eerste lid, sub g, j' tweede lid, Ambtenarenreglement voor de
gemeentepolitie 1958 en art. 104, eerste lid, sub h, Ambtenarenreglement
voor de rijkspolitie 1975.



periodieke salarisverhogingen gedurende ten hoogste vier jaren55; uitsluiting
voor de tijd van ten hoogste vier jaren van indeling in een salarisschaal waarvoor
een boger maximumsalaris geldt, indien zodanige inde~ anders volgens de
daarvoor geldende regeling zou bebben plaatsgevonden ; indeling in een salaris-
schaal waarvoor een lager maximumsalaris geldt dan dat verbonden aan de
salarisschaal welke ingevolge de van toe passing zijnde bezoldigingsregeling
behoort te gelden, een en ander al dan niet voor een bepaalde tijd en met of
zonder vermindering van bezoldigingl"; het niet toekennen van de boogst moge-
lijke uitkering bij opzegging door NS58; een uitkering niet toekennen en/of in-
trekken59 of het wacbtgeld niet toekennen en/of vervallen verklaren60.

55 Art. 81, eerste lid, sub g, ARAR. Het niet meetellen van een verdere
diensttijd van ten boogste vier jaren VOOT vaststelling van de salarisan-
cienniteit: art. 105, eerste lid, sub h, j' tweede lid, Arnbtenarenreglement
voor de gemeentepolitie 1958; art. 104, eerste lid, sub i,Ambtenarenregle-
ment voor de rijkspolitie 1975.

56 Art. 81, eerste lid, sub h, ARAR; art. 105, eerste lid, sub ~ j' tweede lid,
Arnbtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958 (uitsluiting voor de
tijd van ten hoogste vier jaar van rangsverhoging); art. 104, eerste lid,
sub j, Arnbtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975 (uitsluiting VOOT de
tijd van ten hoogste vier jaar van rangsverhoging); art. 22, vierde lid, sub
g, Reglement Dienstvoorwaarden 1980 (NS) (het niet toekennen van een
hogere trede in de taakgroep als bedoeld in de CAO).

57 Art. 81, eerste lid, sub i, ARAR. Plaatsing in een lagere rang, al of niet
VOOT een bepaalde tijd en met of zonder vermindering van bezoldiging: art.
105, eerste lid, sub j, j' tweede lid, Ambtenarenreglement voor de
gemeentepolitie 1958; art. 104, eerste lid, sub k, Arnbtenarenreglement voor
de rijkspolitie 1975.

58 Art. 22, vierde lid, sub I, j' art. 42 Reglement Dienstvoorwaarden 1980 (NS).
59 Art. 22, vijfde lid, sub m (arbeidsongeschiktheid), sub 0 (Vervroegd Uittre-

den) en sub p (werkloosheid), Reglement Dienstvoorwaarden 1980 (NS).
60 Art. 22, vijfde lid, sub n, Reglement Dienstvoorwaarden 1980 (NS).
61 Art. 4, eerste lid, sub b, 3e, Landbouwuitvoerbesluit 1%3 (het bedrijf van

de aangeslotene; geen termijn opgenomen); art. 88, aanhef en sub 2', d,
Zaaizaad- en Plantgoedwet; art. 13, eerste lid, sub C, Landbouwkwaliteits-
wet; art. 12, eerste lid, sub C, Meststoffenwet.

Het is mogelijk de aangeslotene onder verscherpte controle te steUen op zijn
kosten voor ten hoogste twee jaren op grond van het Landbouwuitvoerbesluit
1%3, de Zaaizaad- en Plantgoedwet, de Landbouwkwaliteitswet en de Meststof-
fenwet.61
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Op grond van plichtsverzuim bij het gebruik maken van vervoersfaciliteiten kan
een personeelslid van de NS worden uitgesloten van vervoersfaciliteiten voor een
bepaalde periode62•

Ook de schorsing is in vele sanctiepakketten opgenomen, soms als straJ63

62 Art. 22, derde lid, sub f, Reglement Dienstvoorwaarden 1980 (NS).
63 Art. 5, eerste lid, sub 4°, j" art. 16, eerste lid, sub 4°, Medische Tuchtwet

(in de uitoefening van zijn bevoegdheid; max. een jaar); art. 11, eerste
lid, sub d, Wet op de paramedische beroepen (in de uitoefening van het
beroep; max. eenjaar); art. 63, eerste lid, sub d, voorstel van Wet big
(van de inschrijving in het register; max. een jaar); art. 16, eerste lid, sub
d, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (geheel of
gedeeltelijk in de bevoegdheid tot uitoefening van de diergeneeskunde; max.
een jaar); art. 81, eerste lid, sub k, ARAR (voor een bepaalde tijd met
gehele of gedeeltelijke inhouding van bezoldiging); art. 105, eerste lid, sub
k, j" tweede lid Arnbtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958 (voor
een bepaalde tijd met gehele of gedeeltelijke inhouding van bezoldiging);
art. 8, eerste lid, sub 2, Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren
van gemeentepolitie; art. 104, eerste lid, sub I,Arnbtenarenreglement voor
de rijkspolitie 1975 (voor een bepaalde tijd met gehele of gedeeltelijke
inhouding van bezoldiging); art. 10, tweede lid, sub b, Rechtspositierege-
ling onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie; art. 18, eerste
lid, sub d, Reglement Collecteurs 1983; art. 18, eerste lid, sub d, Regle-
ment Debitanten 1983; art. 28, eerste lid, Deurwaardersreglement; art. 48,
eerste en tweede lid, Schepenwet (het ontnemen van de bevoegdheid voor
maximaal twee jaar); art. 37, eerste en tweede lid, Luchtvaartrampenwet (het
ontnemen van de bevoegdheid voor maximaal twee jaar); art. 88, aanhef en
sub 2°, d, Zaaizaad- en Plantgoedwet (indien een aangeslotene in de periode
van vijfjaren onmiddeUijk voorafgaande aan het niet nakomen van enige
verplichting, hetzij onder verscherpte controle werd gesteld te zijnen laste,
hetzij aan hem tweemaal een geldboete werd opgelegd; max. drie jaar);
art. 28, eerste lid, sub c, Loodsenwet (schorsing of beperking van de
bevoegdheid; max. een jaar); art. 34, eerste lid, sub C, j" tweede lid, Wet
op de Registeraccountants (verlies van het recht titel te voeren en van
betrekkingen op grond van de hoedanigheid; max. zes maanden); art. 32,
eerste lid, sub C, Wet op de Accountants-administratieconsulenten (max. zes
maanden); art. 65a, eerste lid, sub b, WvK (max. een jaar); art. 48, tweede
lid, sub c, jOvijfde lid, jOart. 6Oa,tweede lid, sub C, Advocatenwet (in de
uitoefening van de praktijk met verlies van de betrekkingen op grond van
de hoedanigheid resp. van de bevoegdheid in Nederland als bezoekend
.advocaat werkzaam te zijn; max. een jaar); art. 18, tweede lid, sub c, Octrooi-
gemachtigden-reglement (in de uitoefening van het recht als gemachtigde
op te treden; max. vijfjaar); art. II-C2, eerste lid, sub d, RPBO (max. zes
maanden).



soms aIs ordemaatregel='.

I
Enkele tuchtsancties resulteren in het verwijderen van het tuchtrechtelijk rechts-
subject uit de groep. Hierbij kan men denken aan verplaatsing'v; gehele of
gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor grensaverschrijdend beroepsgoe-
derenvervoer, dan weI het opleggen van een verbod tat het verrichten van grens-
averschrijdend eigen vervoer, voor bepaalde of anb:if.aalde tijd66;voordracht tat
afzetting"7; verval of beperking van de bevoegdheid ; onrzegging van de bevoegd-
heid69; antzetting uit het recht am als gemachtigde voor de Octrooiraad op te
treden/"; daorhaling van de inschrijving in het register/"; schrapping van het

64 Art. 28, eerste lid, j" derde lid, Deurwaardersreglement (voorlopige
schorsing gedurende ten hoogste drie weken in afwachting van zijn schor-
sing); art. 48, derde lid, Schepenwet (onbevoegd verklaard gedurende het
anderzaek); art. 37, derde lid, Luchtvaartrampenwet (onbcvoegd verklaard
gedurende het onderzoek); art. 13 Wet r.o, (op non-actief steUen); art. 27
en 28 Reglement Dienstvaarwaarden 1980 (NS) (voorlopige schorsing resp.
schorsing van rechtswege na mededeling dat ontslag wordt opgelegd); art.
50d Wet op het Notarisambt (angevraagd verlaf).

65 Art. 81, eerste lid, sub j, ARAR (al dan niet met verlening van een
tegemoetkoming in magelijke verplaatsingskasten; lichter dan schorsing);
art. 104, eerste lid, sub f, Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975
(lichter dan de hierboven besproken salarissancties); art. ll-C2, eerste
lid, sub b, RPBO (naar een andere instelling onder hetzelfde bevoegd gezag
met al dan niet gevalgen voor de bezoldiging; lichter dan scharsing).

66 Art. 55, tweede lid, sub a, Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988.
67 Art. 50c, eerste lid, sub c, j" zesde lid, j" art. 50g Wet op het Natarisambt

(gedaan aan het gerechtshaf te Amsterdam). De Doelder en Nipperus,
WPNR 5484, p. 410.

68 Art. 28, eerste lid, sub d, Loadsenwet; art. 6530eerste lid, sub c, WvK
(hem vervaUen verklaren van zijn hoedanigheid van makelaar).

69 Art. 5, eerste lid, sub SO,j' art. 16, eerste lid, sub 5', Medische Tuchtwet
(Drion 1987, p. 88: ontzegging de bevocgdheid uit te oefenen; niet
het antnemen van de hoedanighcid van arts); art. 11, eerste lid, sub e, Wet
op de paramedische beroepen; art. 63, eerste lid, sub e, voorstel van Wet
big (gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid in het register ingeschre-
ven staande het betrokken beroep uit te aefenen); art. 16, eerste lid, sub
e, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (gehele of
gedeeltelijke antzegging); art. 6Oa, tweede lid, sub d, Advocatenwet (in
Nederland als bezoekend advocaat werkzaamheden uit te aefenen).

70 Art. 18, tweede lid, sub d, Octrooigemachtigden-reglement.
71 Art. 63, eerste lid, sub f, voorstel van Wet big; art. 34, eerste lid, sub

d, Wet ap de Registeraccountants; art. 32, eerste lid, sub d, Wet op de
Accountants-administratieconsulenten.
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tableau72 of ontslag73
Het spiegelbeeld van verwijdering uit de groep is te vinden in de Wet

gewetensbezwaren militaire dienst waar verienging van de duur van de gewone
vervangende dienst met ten hoogste veertien dagen mogelijk is74.

Op grond van de Wet op de Krijgstucht kan de verplichting worden opgelegd om
op de door de commanderende officier te bepalen werkdagen - tot een maximum
van acht - te 22.00 uur in de kazeme of het kwartier, op de basis of aan boord
terug te zijn en a1daar tot de daarop volgende ochtend 07.00 uur te verblijven,
tenzij de gestrafte daarbuiten dienst heeft te verrichten. In het voorstel van Wet
militair tuchtrecht wordt dit omschreven als een uitgaansverbod bestaande uit de
verplichting om op de door de commandant aan te wijzen militaire plaats of ge-
deelten daarvan aanwezig te zijn en te blijven. Aan de gestrafte militair zal zoveel
mogelijk worden opgedragen gedurende de tijd, dat hij de straf van uitgaansver-
bod ondergaat, dienst te verrichten in overeenstemming met zijn rang, stand of
functie. Indien de militair gestraft wordt voor ongeoorloofde afwczigheid of voor
het Diet opvolgen van een dienstbevel (respectievelijk art. 7 en art. 15) kan het
uitgaansverbod worden opgelegd voor maximaal vier aaneengesloten dagen. Een
militair ondergaat per kalendermaand de straf van uitgaansverbod niet gedurende
meer dan acht dagen, en voor zover de tenuitvoerlegging geheel of ten dele in het
weekend plaatsvindt, gedurende niet meer dan twee opeenvolgende weeken-
den 7$ Thans kan ook licht arrest en verzwaard arrest worden opgelegd, beide
voor maximaal veertien dagen. Deze sancties vinden we niet meer terug in het
voorstel van Wet militair tuchtrecht.i"

72 Art. 48, tweede lid, sub d, Advocatenwet.
73 Art. 81, eerste lid, sub I, ARAR; art. 105, eerste lid, sub I, i" tweede en

derde lid, Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958; art. 8, eerste
lid, sub 3, Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van gerneentepo-
litie; art. 104, eerste lid, sub m, j" tweede lid, Ambtenarenreglernent voor
de rijkspolitie 1975; art. 10, tweede lid, sub c Rechtspositieregeling
onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie; art. 18, eerste lid, sub
e, Reglement Collecteurs 1983; art. 18, eerste lid, sub e, Reglement
Debitanten 1983; art. 28, eerste lid, Deurwaardcrsreglcment; art. 11 (kan
worden ontslagen) en art. 12 (wordt ontslagen) Wet r.o.; art. 22, tweede
lid, sub e, (zonder voorafgaande opzegging) vierde lid, sub i en j en k, en
zesde lid, sub q, (waarschuwing voor ontslag) Reglement Dienstvoorwaardcn
1980 (NS). Zie ook art. 28 tot en met 30 Reglement Dienstvoorwaarden 1980
(NS); art. II·C2, eerste lid, sub e, RPBO.

74 Art. 31, eerste lid, sub c, t vijfde lid, Wet gcwetensbezwaren militaire
dienst. Vergelijk ook art. 28 Wet op de Krijgstucht en art. 47, negende lid,
en art. 48, vijfde lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht.

75 Art. 3, aanhef en sub 3, Wet op de Krijgstucht; art. 41, aanhef en sub d, j"
art. 48 j" art. 47, derde, vijfde tot eo met oegeode lid, voorstel van Wet
militair tuchtrecht.

76 Art. 3, aanhef en sub 5, j' art. 8, resp. art. 3, sub 6, j" art. 9, art. 11-15 en art.
28·29 Wet op de Krijgstucht.



In de Beginselenwet gevangeniswezen treffen we als diseiplinaire straffen
bovendien aan de opsluiting in een strafcel voor ten hoogste twee weken en de
afzondering in een eel, niet zijnde een strafeel, gedureode het gehele etmaal of
bepaalde uren daarvan, voor teo hoogste twee wekeo.77

Oak de openbaarmaking van de tuchtbeslissing wordt soms aangemerkt als
sanetie.78

Het is bepaald niet zo dat aile saneties even vaak worden opgelegd. Bijvoorbeeld
Sluijter sehreef in 1974 dat, iodien een klacht tegen een register accountant
gegrond wordt verklaard, meestal een waarsehuwing of een berisping wordt
gegeven of eeo gegroodverklaring zonder oplegging van enige maatregel eo bij
hoge uitzondering eeo sehorsing wordt uitgesproken of de insehrijving wordt
doorgehaald.?

In de literatuur worden nog wei weosen geuit het bestaande sanctie-arsenaal uit te
breiden. Bijvoorbeeld Van Tuineo pleitte wat betreft het gedetineerdentuehtreeht
voor andere strafmodaliteiten naast de thans gebruikelijke plaatsing in eel en
strafeel, zoals dienstverlening, sehadevergoeding en de mogelijkheid bijzondere
voorwaarden op te leggen.so
Remmelink acht het tuehtreeht over reehters ten onzent te summier geregeld.

Er is een te groot gat tussen het ontslag door de Hoge Raad en de presidentiele
waarsehuwing. Dit zou kunnen worden gevuld door uitbreiding van het sanetie-
pakket met bijvoorbeeld de berisping, het opleggen van een geldboete, degradatie
(bijvoorbeeld terugzettiog van raadsheer tot reehter) of gedwongen overplaat-
sing81

Admiraal en Eijkman sebrijven met betrekking tot het (interne) tuehtreeht van

77 Art. 44, sub 1",en sub 2", Beginseleowet gevangeniswezeo.
78 Art. 88, aanhef en sub 2", d, Zaaizaad- en Plantgoedwet; art. 3, aanhef en

sub 3", j" art. 6 Wet tuehtreehtspraak bedrijfsorganisatie (op kosten van de
veroordeelde); art. 13, eerste lid, sub d, en tweede lid, Landbouwkwali-
teitswet j" art. 6 Wet tuehtrechtspraak bedrijfsorganisatie (op kosten van
de aangeslotene); art. 12, eerste lid, sub d, eo tweede lid, Meststoffeowet
j" art. 6 Wet tuehtrechtspraak bedrijfsorgaoisatie (idem). Hoewel de
Loodsenwet openbaarmaking van de tuehtbeslissing als sanetie oiet kent,
verklaart art. 44 Loodsenwet art. 6 Wet tuehtreehtspraak bedrijfsorganisatie
wei van overeenkomstige toepassing. Zie ook art. 34, derde eo vierde lid,
Wet op de Registeraccouotants; art. 32, tweede en derde lid, Wet op de
Aecountants-administratieeonsuleoten; art. 48, derde lid, en art. 6Oa,derde
lid, Advocatenwet.Zie over de openbaarmaking tevens paragraaf 3.11.2.1.

79 Sluijter, MAB 1974, p. 386.
80 K. van Tuinen, Diseiplinaire straffen en maatregelen, in: De vrijheidsstraf,

Gouda Quint BV Arnhern 1986, p. 281.
81 J. Remmelink, De Hoge Raad als tuchtrechter, in: Handhaving van de reehts-

orde, bundel aangeboden aan A. Mulder, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1988,
p.193-194.
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de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde:

"Indien de tandarts beseft dat op hem een nascholingsverplichting rust zowel op \
tandheelkundig als relationeel terrein, zaJ ooit sprake kunnen zijn van een
aanzienlijke reductie in het aantal ingediende klachten."82

AIs een beroepsbeoefenaar nu niet voldoet aan zijn nascholingsverplichting en
(kleinere of grotere) steekjes laat vallen, kan hij dan door het tuchtcollege
worden gedwongen zijn kennis weer op peil te brengen? In die gevallen waar een
voorwaardelijke veroordeling mogelijk is (zie paragraaf 3.11.1.8), zou zo'n
verplichting als voorwaarde kunnen worden opgelegd.

In een notariele tuchtzaak waarin door een Kamer van Toezicht een voordracht
tot afzetting van de notaris is gedaan, heeft het Hof na behandeling ter zitting de
beslissing aangehouden en is met een vertrouwensman afgesproken dat deze re-
gelmatig over de wijze waarop de notaris zijn praktijk uitoefent aan het Hof zal
rapporteren.F' Ook dit kan gezien worden als een alternatieve sanctie, omdat zo
getracht kan worden tot een betere praktijkuitoefening door de notaris te komen.
Ook de notaris zaJ er geen bezwaar tegen hebben indien hem slechts als alternatief
de afzetting boven het hoofd hangt. Anderzijds mag zo'n toezichtsrelatie niet te
lang duren, omdat ook in tuchtzaken een beslissing binnen een redelijke termijn
genomen zal dienen te worden teneinde het tuchtrechtelijk rechtssubject niet te
lang in onzekerheid te laten.

3.11.1.7 Schuldig zonder sanctie?

Art. 9a WvSr bepaalt:

"Indien de reebter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het
feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit
is begaan, dan wei die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis
bepalen dat geen straf of rnaatregel zaJ worden opgelegd,'

Enkele wettelijke tuchtregelingen bevatten ook de mogelijkheid, na de constate-
ring, dat het tuchtrechtelijk rechtssubject een tuchtvergrijp heeft gepleegd, hem
toch geen sanctie op te leggen. Art. 74, tweede en derde lid, voorstel van Wet
militair tuchtrecht luidt:

'2. Acht de commandant de beschuldigde stralbaar, dan legt hij een straf voor-
zien in deze wet op.
3. Indien de commandant dit in verband met de geringe betekenis van de gedra-
ging of ge\et op de persoon van de beschuldigde of zijn persoonlijke omstandig-
heden raadzaam acht, legt hij geen straf op,"

82 WJ. Achniraal en MAJ. Eijkman, Een mondjevol gezondheidsrecht, Enige
juridische aspecten van de tandarts-patientrelatie, Samsom Stafleu Alphen
aan den Rijn/BrusseI1986, p. 110-111 en citaat p. 113.

83 Van Siooten, WPNR 5928, p. 495.
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Ook art. 34, vierde lid, Wet op de Registeraccountants en art. 32, derde lid, Wet
op de Accountants-administratieconsulenten wijzen op de mogelijkheid het be-
zwaar gegrond te verklaren zonder oplegging van een sanetie, zonder het tuehteol-
lege aan bepaalde voorwaarden te binden zoals wei gebeurt in art. 74, derde lid,
voorstel van Wet militair tuchtrecht.84

Het Centraal Medisch Tuchtcollege beef! aanvankelijk in een vaste reehtspraak
het standpunt ingenomen, dat de Medisehe Tuebtwet niet voorziet in "schuldig-
verklaring zonder oplegging van straf". N aar aauleiding van de besehikking van de
Hoge Raad inzake de vraag welke gevolgen voor de bebandeling van een medisehe
tuehtzaak moeten worden geheebt aan oversebrijding bij de berechting van de
redelijke termijn in de zin van art. 6 EVRM85, overweegt het Centraal Mediseh
Tuebteollege:

"Voor dat geval heeft de Hoge Raad, na afweging van de betrokken belangen
geoordeeld dat oversehrijding van de "redelijke termijn" niet aan verdere
behandeling van de zaak in de weg staat, met dien verstande dat niet alsnog aan
de betrokken arts een rnaatregel kan worden opgelegd. Noch uit deze beslissing
noch uit de motivering daarvan valt eehter af te leiden dat nu ook in het
algemeen, ook buiten een geval waarin het Europese Verdrag wegens over-
sehrijding van de "redelijke termijn" daartoe noopt, gegrondverklaring van een
klaebt zonder oplegging van een maatregel als mogelijkheid moet worden aan-
vaard.,,86

\
In bet advoeatentuebtreebt is gegrondverklaring van een klacht zonder oplegging
van een tuchtsanctie wei mogelijk87

3.11.1.8 Voorwaardelijke veroordeling

Art. 14a WvSr geeft de rechter de mogelijkheid te bepalen, dat de opgelegde straf
geheel of gedeeltelijk Diet zal worden tenuitvoergelegd. Hij stelt daarbij een
proeftijd vast (art. 14b WvSr). Op grond van art. 14c WvSr kunnen een aantal
voorwaarden worden gesteld:

"1. Toepassing van artikel14a geschiedt onder de algemene voorwaarde dat de
veroordeelde zieb voor bet einde van de proeftijd Diet sebuldig maakt aan een
strafbaar feit.
2. Bij toepassing van artikel14a kunnen voorts de volgende bijzondere
voorwaarden worden gesteld:
I'. gebele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit veroor-

84 Sluijter, MAE 1974, p. 386; Sluijter 1984, p. 106.
85 HR 7-2-1986, NJ 1986, 791, hiervoor besproken in paragraaf 3.7.3.10.
86 CMT 14-1-1988, Stert. 1988, 131, p. 13.
87 Zie bijvoorbeeld RvD 22-5-1989, Adv.bl. 1990, p. 149-150; RvD 12-6-1989,

Adv.bl. 1990, p. 176-177; HvD 10-7-1989, Adv.bl. 1990, p. 149. Zie ook reeds
Sebenk 1975, p. 28. Zie tevens art. 50f, vijfde lid, sub e, Wet op bet Notaris-
ambt.
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zaakte scbade binnen een door de recbter te bepalen termijn, korter dan de
proeftijd;
2°. opneming van de veroordeelde in een inricbting ter verpleging gedurende
een door de rechter te bepalen termijn, ten boogste gelijk aan de proeftijd;
3°. storting van een door de rechter vast te stellen waarborgsom, ten boogste
gelijk aan bet verscbil tussen bet maximum van de geldboete die voor bet feit
kan worden opgelegd en de opgelegde boete;
4°. andere bijzondere voorwaarden, bet gedrag van de veroordeelde betreffende,
waaraan deze gedurende de proeftijd, of een bij de veroordeling te bepalen
gedeelte daarvan, beeft te voldoen.
3. De bijzondere voorwaarden mogen de vrijheid van de veroordeelde zijn
godsdienst of levensovertuiging te belijden en de staatkundige vrijbeid niet
beperken. (..)'.

Ook enkele tucbtwetten bevatten de mogelijkheid van een voorwaardelijke veroor-
deling. Art. 55, derde lid, Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988 bepaalt
slechts dat de maatregelen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kunnen worden
opgelegd met een proeftijd van ten hoogste twee jaren.

Art. 31, tweede lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst koppelt tenuitvoer-
legging aan het plegen van een nieuw tucbtvergrijp:

'Bij het opleggen van een straf kan worden bepaald dat deze geheel of ten dele
niet ten uitvoer zaI worden gelegd, indien de tewerkgestelde zich gedurende een
vastgestelde termijn niet schuldig maakt aan soortgelijk plichtsverzuim, als
waarvoor de bestraffing plaatsvindt, noch aan enig ander ernstig plicbts-
verzuim."

t't. WI, eerste lid, Gevangenismaatregel doet hetzelfde:

I ? Een straf kan gebeel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. AIs

\

algemene voorwaarde kan worden gesteld dat de gedetineerde zicb onthoudt
van het plegen van nieuwe feiten die met de goede orde en tucbt in bet gesticbt
onverenigbaar zijn.
2. Is een straf onvoorwaardelijk opgelegd, dan kan zij tijdens baar tenuitvoer-
legging voor het nog niet ten uitvoer gelegde deel worden omgezet in een
voorwaardelijke straf.
3. Omzetting in een voorwaardelijke straf wordt steeds overwogen bij overplaat-
sing naar een ander gesticht.
4. Een voorwaardelijke straf kan worden ten uitvoer gelegd indien binnen een
proeftijd van zes maanden opnieuw een feit is gepleegd, dat met de goede orde
en tucht onverenigbaar is."

Een andere mogelijkheid is een koppeling van tenuitvoerlegging aan de overtre-
ding van een opgelegde voorwaarde. Op grond van art. 63, zesde lid, voorstel van
Wet big kan schorsing van de inscbrijving in het register

'voorwaardelijk worden opgelegd en wordt a1sdan niet ten uitvoer gelegd dan
nadat bet college dat de maatregel heeft opgelegd, zulks heeft gelast op grond
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Op grond van art. II-C2, derde lid, RPBO wordt tot tenuitvoerlegging overgegaan,
indien de belanghebbende zich gedurende een vast te steUen termijn schuldig
maakt aan soortgelijk plichtsverzuim als waarvoor de bestraffing plaatsvindt, dan
wei zich Diet houdt aan bij het opleggen van de straf eventueel gestelde bijzon-
dere voorwaarden.

De uitvoerigste regeling is te vinden in de Advocatenwet. Ten eerste beperkt
art. 48a de voorwaardelijke veroordeling tot de maatregel van schorsing in de
uitoefening van de praktijk. De raad van discipline heeft de mogelijkheid, zowel
ten aanzien van deze maatregel als ten aanzien van de openbaarmaking daarvan
en van het verbod om de titel van advocaat te voeren, te bepalen dat deze maat-
regel geheel of gedeeltelijk niet zal worden ten uitvoer gelegd tenzij de raad later
anders mocht bepalen op grond dat de betrokken advocaat zich v66r het einde
van een in de beslissing aan te geven proeftijd van maximaal twee jaren aan een
tuchtvergrijp heeft schuldig gemaakt, of een bijzondere voorwaarde welke in de
beslissing mocht zijn gesteld, niet heeft nageleefd. De proeftijd gaat in zodra de
beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.

Ten tweede kan bij de oplegging van aUe maatregelen als bijzondere voorwaardlworden gesteld, dat de betrokken advocaat de door zijn gedraging veroorzaakte
schade geheel of tot een bij de beslissing te bepalen Jjedeelte binnen een daarbij
te steUen termijn, korter dan de proeftijd, vergoedt.

Ten derde is de raad van discipline bevoegd op grond van art. 48b, tweede lid,

dat de betrokkene binnen een bij die oplegging te bepalen proeftijd van ten
hoogste twee jaar een gestelde voorwaarde Diet is nagekomen."

Een combinatie is ook mogelijk. Art. 17, eerste lid, voorstel van Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde maakt tenuitvoerlegging van de voorwaarde-
lijke geldboete of voorwaardelijke schorsing mogelijk indien de veroordeelde bin-
nen de proeftijd van maximaal drie jaren een tuchtvergrijp pleegt, dan wei een bij-
zondere voorwaarde Diet heeft nageleefd.88 Ook in het ambtenarentuchtrecht
wordt de voorwaardelijke straf Diet tenuitvoer gelegd indien de ambtenaar zich

"Diet schuldig maakt aan soortgelijk plichtsverzuim, als waarvoor de bestraffing
plaats vindt, noch aan enig ander ernstig plichtsverzuim en zich houdt aan bij
het opleggen van de straf eventueel gestelde bijzondere voorwaarden:89

88 Als bijzondere voorwaarde kan worden opgelegd vergoeding van de veroor-
zaakte schade. Zie hierover paragraaf 3.11.1.9.

89 Art. 81, derde lid, ARAR. Een ongeveer woordelijke gelijke tekst is te
vinden in art. 106 Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958; art. 9
Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van gemeentepolitie ("ander
plichtsverzuim" zonder de toevoeging "ernstig"); art. 105 Ambtenarenregle-
ment voor de rijkspolitie 1975; art. 11 Rechtspositieregeling onbezoldigde
ambtenaren van het Korps Rijkspolitie ('ander plichtsverzuim" zonder de
toevoeging "ernstig"); art. 18, tweede lid, Reglement CoUecteurs 1983; art.
18, tweede lid, Reglement Debitanten 1983.

90 Art. 48b, eerste lid, Advocatenwet. Zie verder 3.11.1.9.
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191 Kamerstukken II 1979-1980, 16094, nr. 3, p. 8. Zie ook art. 48c tot en met
art. 48g.

92 Beekhuis, Het tuchtrecht in de toekomst, De balie in perspectief, jubileum-
nummer Adv.b!. 1968, p. 81-82; Verpaalen NJV 1971, p. 79 en Handelingen
NJV 1971, p. 112 (voorwaardelijke schrapping en voorwaardelijke schor-
sing); p. 115, vraagpunt 2; Ras, Handelingen NJV 1971, p. 84; De Doelder
1981, p. 199; Haardt 1984, p. 7. Zie ook het verslag van de inIeiding van mr.
Dutmer, de Accountant 1987, p. 522.

93 Rosen Jacobson, Handelingen NJV 1971, deel 2, p. 91. Ook Schenk 1975,
p. 28, noot 1, heeft voor het advocatentuchtrecht geen behoefte gevoeld aan

I voorwaardelijke schorsing en voorwaardelijke schrapping.
~4 Zie ook paragraaf 3.11.1.6. De memorie van toelichting op art. 64 voorstel

van Wet big wijst uitdrukkelijk op de mogelijkheid dat bij de gratieverle-
ning als voorwaarde wordt gesteld dat de betrokkene een bijscholing op een
in het gratiebesluit bepaalde voet moet hebben ondergaan. Kamerstukken II
1985-1986,19522, nr. 3, p. 118. Zie verder paragraaf3.13.5.

407

"bij de beslissing ook andere bijzondere voorwaarden, de praktijkbeoefening van
de betrokken advocaat gedurende de proeftijd of een bij de beslissing te bepalen
gedeelte daarvan betreffende, te stellen."

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan voorwaarden betreffende de verzor-
ging van de administratie en de boekhouding.f!

Uit bovenstaande opsomming blijkt dat de voorwaardelijke niet-tenuitvoerlegging
voornamelijk in de recentere tucbtwetgeving is opgenomen. In de literatuur was
gepleit voor opname van deze sanctie.92 Anderzijds heeft Rosen Jacobson, spre-
kend vanuit zijn ervaring in de Raad voor de Scheepvaart, in de vergadering van
de NJV een aantal nadelen tegen een grotere diversificatie van de tuchtrechte-
lijke sancties opgesomd. De Schepenwet kent maar twee sancties, te weten de
berisping en de ontneming van de bevoegdheid. Een grotere verscbeidenheid van
beschikbare straffen vergroot zijns inziens het gevaar van ongelijkbeid bij de
bepaling van bet straftype. De Raad voor de Scheepvaart bestaat immers niet uit
ervaren rechters, maar uit bekwame nautici, en de samenstelling van de Raad ver-
andert telkens. Afgezien van de moeilijkbeid van bet stellen van voorwaarden en

I
van eventuele latere tenuitvoerlegging, is volgens hem wclbekend, dat in de prak-
tijk een voorwaardelijke straf wordt opgevat als een zeer lichte vorm van straffen
,grenzend aan "vrijspraak". De kloof tussen berisping en ontneming van de be-
Ivoegdheid wordt in feite s1echts verlegd en komt te liggen tussen de voorwaarde-

!
Iijke en de onvoorwaardelijke bcvoegdheidsontneming.S'

Toch lijkt mij de voorwaardelijke veroordeling een nuttige aanvuUing van het
anctie-arsenaal, In die gevallen bijvoorbeeld waarin het gepleegde tucbtvergrijp in
eire het gevolg is van een lacune in de voor het beroep benodigde vakkennis, zou
Is bijzondere voorwaarde bet volgen van een nascholingscursus kunnen worden
pgelegd.94



"de door zijn gedraging veroorzaakte schade gebeeJ of tot een bij de beslissing
te bepaJen gedeelte binnen een daarbij te stellen termijn, korter dan de
proeftijd, vergoedt."

3.J1.J.9 Vergoedingvan schade geleden doorkJager?

Art. 17, eerste lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde
regelt de voorwaardelijke geldboete en de voorwaardelijke scborsing. Het tweede
lid bepaalt dat bij de beslissing tot het opleggen van een van beide voorwaarde-
lijke sancties als bijzondere voorwaarde kan worden gesteld dat de betrokken
dierenarts, para-veterinair, dierverloskundige of kastreur

Een zelfde bepaling bevat art. 48b Advocatenwet, op grond waarvan bij de opleg-
ging van een tuchtsanctie deze bijzondere voorwaarde aan een advocaat'" kan
worden gesteld. Deze mogelijkheid tot het opleggen van een verplichte schade-
loosstelJing is

"ontleend aan het strafrecht. Artikel14c, eerste lid, van het Wetboek van
Strafrecht biedt de rechter de bevoegdheid om bij een voorwaardelijke veroorde-l
ling de bijzondere voorwaarde van een gehele of gedeeltelijke schadeloosstelling I

van het slachtoffer van het delict op te leggen. 10 casu gaat het eveneens om
een bijzondere voorwaarde bij de oplegging van de in artike! 48, tweede lid,
genoemde maatregelen. Artikel48b opent, (..) inderdaad de mogelijkheid dat
aan een advocaat een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd, afgezien van de
vraag of de gelaedeerde partij daarop langs civielrechtelijke weg met enige
reele kans op succes aanspraak zou kunnen maken. De rechtsgrond daarvoor is
gelegen in de bevoegdheid van het tuchtcollege om maatregelen op te leggen
indien het tegen de betrokken advocaat gerezen bezwaar, inhoudend een tekort-
koming in de uitoefening van zijn beroep, gegrond is.,,96

De bijzondere voorwaarde, die op grond van art. 14c, tweede lid, sub 1', WVSrkan
worden gesteld, betreft vergoeding van de door het strafbarefeit veroorzaakte
schade. De bovengenoemde artikelen uit het voorstel van Wet op de uitoefening
van de diergeneeskunde en de Advocatenwet spreken over de door zijn gedraging
veroorzaakte schade. Dit verschil in formulering vloeit voort uit de vage norm in
het wettelijke tucbtrecht.?? Op grond van art. 14c98 wordt aileen de werkelijke
schade vergoed. Daartoe kan ook ideele schade worden gerekend. Het artikel
geeft de rechter de vrijheid om te bepalen, dat de vergoeding zal moeten worden

95 Of procureur: art. 69 j' art. 48b, eerste lid, Advocatenwet.
96 Kamerstukken II 1981-1982, 16094, or. 6, p. 25-26; Kamerstukken I 1983-1984,

16094, or. 142a, p. 4 en nr. 142b, p. 6 (citaat).
97 Zie paragraaf 3.9.2.1.
98 Het navolgende is ontleend aan Noyon/Langemeijer/Remmelink, aant. 1 tot

en met 3 bij art. 14c, tweede lid, sub 1'. Zie ook M.S. Groenhuijsen,
Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in bet strafgeding, Ars
Aequi Libri Nijmegen 1985, p. 40-42, p. 173-174 en p. 294-295.
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betaald zonder zieb over het bedrag uit te laten. In dat geval is het niet exact
duidelijk welk bedrag moet worden betaald, om aan de voorwaarde te voldoen.
Indien moet worden uitgemaakt of met het reeds betaalde bedrag de schade ver-
goed is, zal de rechter toeb het precieze schadebedrag dienen vast te stellen. Daar-
om verdient het aanbeveling in de voorwaarde reeds een vast bedrag op te
nemen. Dan rijst echter de vraag hoe de rechter aan de gegevens daarvoor moet
komen. In beginsel is er sprake van vrije bewijswaardering, waarbij de rechter
ook te rade kan gaan bij een civiel vonnis waarbij de benadeelde een zelfstandige
vordering is toegewezen. Remmelink zou

"de rechter, die over de naleving der voorwaarde moet oordelen, aan het civiele
vonnis gebonden willen aebten. De voorwaarde strekt tot vergoeding van "de
door het strafbare feit veroorzaakte schade" en wanneer het bedrag dier schade
tussen partijen op hen bindende wijze is vastgesteld kan geen ander bedrag
meer als schade gelden:099

In verband met een betere controle op de naleving van de voorwaarden kan ook
een ander dan de benadeelde worden aangewezen om het geld in ontvangst te
nemen ten behoeve van de benadeelde.

Aanvankelijk was ook in het ontwerp van de Medische Tuchtwet bepaald, dat de
.geldboete geheel of gedeeltelijk door de Staat kon worden uitgekecrd aIs schade-
iloosstelling aan hem, die emstig gedeerd werd door het feit dat tot het aanhangig
maken van de zaak aanleiding gaf. In het voorlopig verslag werd hierop kritiek
uitgeoefend. De civielrechtelijke vordering zou hier worden gemaakt tot een
pnderdeel van de tuchtrnaatregel en het tuchtcollege zou hier de taak gaan
Ftoefenen welke aan de burgerlijke rechter toekomt. Hierdoor zou het tuchtrecht
~orden gedenatureerd. Bovendien zou bet vooruitzicbt een deel van de geldboete
te kunnen ontvangen wellicht de aanleiding zijn, dat veel eerder tot het indienen
~an een klacht zou worden overgegaan, dan anders het geval zou zijn. Ook rees
\Ie vraag, wat zou moeten worden verstaan onder "ernstig gedeerd" en of dit
steeds licbamelijk leed zou moeten zijn. Aan deze bezwaren is tegemoet geko-
men door scbrapping van deze bepalinglOO .

Art. 18, vierde lid, Octrooigemachtigden-reglement bepaalt dat bij de bepaling
van de straf rekening wordt gehouden met de omstandigbeid of de schuldige al
dan wet de door zijn vergrijp veroorzaakte schade heeft vergoed. Zie verder para-
graaf 3.9.4.

99 NoyonjLangemeijerjRemmelink, aant. 2 bij art. 14c.
100 Bijl. Hand. II 1924-1925, 290; 1925-1926, 65, p. 2; 1926-1927, 54, p. 2.

Het medisch tuchtrecbt kent overigens wei een kostenveroordeling. Zie
daarover paragraaf 3.11.1.10.
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3.11.1.10 Kostenveroordeling/vergoeding van kosten?

Aan het voeren van een proces zijn kosten verbonden. Een k1ager en een aange-
k1aagde hebben wellicht behoefte aan rechtsbijstand. Om een zitting bij te wonen
zaJ men reiskosten moeten maken en (werk)tijd verzuimen. Om zijn standpunt
kracht bij te zetten kunnen getuigen en deskundigen worden opgeroepen. Mis-
schien moet griffierecht worden betaald. Worden deze kosten vergoed en w ja,
door de staat of via een veroordeling in de kosten van de veroordeelde/in het
ongelijk gestelde procespartij?

~

Het uitgangspunt in het civiele recht is vergoeding van de proceskosten door de
. het ongelijk gestelde partij op basis van de artikelen 56 tot en met 57c Rv j"

t. 612-615 Rv. Het strafproces is in beginsel kosteloos en op grond van art. 591
\e.v.WvSv wordt bovendien aan de gewezen verdachte een vergoeding van bepaal-
?e proceskosten gegeven.

Het administratieve procesrecht kent in de regel niet de mogelijkbeid van een
veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in (een gedeelte van) de
proceskosten van de wederpartij. De enige uitzondering is te vinden in art. 61 Wet
administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie, dat het College van Beroep voor
het bedrijfsleven de bevoegdheid geeft om de in het ongelijk gestelde partij in de
proceskosten te veroordelen. Er wordt wei over invoering van een proceskosten-
veroordeling in het bestuursrecht gediscussieerd.P! Mogelijke doeleinden van
een proceskostenveroordeling in het bestuursrecht zijn a. het creeren van de mo-
gelijkbeid, dat de in het gelijk gestelde partij haar proceskosten terugkrijgt van I
de wederpartij; b. reductie en beheersing van het beroep op de reehter en dus be- I
sparing en c. verwerving van extra inkomsten voor de overheid. De regering wijst I
de proceskostenveroordeling vooralsnog afl02. De Hoge Raad heeft echter in het
arrest de gemeente Velsen/De Waard een opening gecreeerd door te overwegen: I

"Uitgaande van de aansprakelijkbeid van de gemeente jegens De Waard uit
onrechtmatige daad en van haar - aJs zodauig in cassatie niet bestreden -
oordeel dat 'de belangen die voor het bedrijf op het spel stonden zowel als het
juridisch gecompliceerde karakter van de materie" de beslissing van De Waard
om zich van recbtsbulp te voorzien "alleszins begrijpelijk en aanvaardbaar
maken", heeft de Rb. dan ook terecht geoordeeld dat de gemeente de aan die

101 Zie bijvoorbeeld J.W. Zwemmer, proceskostenveroordeling in fiscale zaken,
Weekblad voor fiscaal recht 5826, p. 705-706; JA.M. van Heijningen, Kos-
tenvergoeding in Arob-zaken: via onrecbtmatige daad of via kostenveroor-
deling?, Adv.bl. 1988, p. 285-293, die een voorstel doet tot aanvulling van
bet Voorontwerp Aigemene wet bestuursrecbt; BJ. Schueler, Proceskosten-
veroordeling in het admiuistratief procesrecbt, Nffi 1989, p. 183-188.

102 Kamerstukken II1987-1988, 20550, nr. 1.
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rechtsbijstand verbonden kosten behoort te dragen, voor zover zij verband
houden met de stellingname van de gemeente en redelijk blijken te zijn." 103

103 HR 17-11-1989, AB 1990,81 met noot G.P. K1eijn en NJ 1990, 746 met noot
J.B.M. Vranken. Zie voor een bespreking van de mogelijke reikwijdte van dit
arrest H. van Maarseveen, Tocb proceskosten bij administratieve rechtsvorde-
ringen, NJB 1989, p. 1573-1574; met een reactie van J A.M. van Heijningen,
Kostenvergoeding via een wettelijke proceskostenveroordeling in het admi-
nistratief recht, NJB 1990, p. 315-316; P JJ. van Buuren, Aansprakelijkbeid
van de overheid voor kosten van rechtsbijstand in administratieve procedu-
res, AA 1990, p. 310-315.

104 De Doelder 1981, p. 141-142 en p. 203.
105 Kamerstukken II 1980-1981, 16094, nc. 5, p. 16.
106 Kamerstukken II 1981-1982, 16094, nr, 6, p. 26.
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I De Doelder is van mening, dat de kosten van de tuchtprocedure niet dienen te
worden doorberekend aan de beschuldigde. Daaronder valt ook de gratis admis-
sie van een raadsman.104 Daarentegen bleek in het kader van de wijziging van de
Advocatenwet de VVD er voorstander van dat de raad van discipline de bevoegd-
heid lOU worden gegeven, om de kosten voor de behandeling van de tuchtrecht-

\

zaak aan de zijde van de klager gevallen, ten laste te brengen van de beklaagde in
geval van een veroordeling c.q. in geval van het treffen van een maatregel. Onder
kosten vallen ook de reis- en verblijfkosten van de klager, gemaakt ter zake van
Ide behandeling van de klachtzaak. Vanwege de evenwichtigbeid moet tevens de
[mogelijkbeid bestaan, dat ingeval de klacht als ongegrond wordt afgewezen, de
Iklager kan worden veroordeeld in de kosten aan de zijde van de beklaagde
Igemaakt.105 De Minister van Justitie wees de invoering van de mogelijkheid
ian een kostenveroordeling als in een burgerrechtelijk geding van de hand.

"Noch voor de justitiabele, noch voor de advocaat tegen wie een klacht wordt
ingediend, moeten de aan een civielrechtelijke procesvoering eigen risico's
worden geschapen. Oat betekent niet dat ik het beginsel huldig dat de door de
klager te entameren tuchtrechtelijke procedure voor hem gebeel kosteloos zal
moeten blijven, maar dat bij, ongeacht of hij voor gefinancierde rechtsbijstand
in aanmerking komt of niet, in staat blijft de mogelijke kosten van die
procedure vooraf te overzien en af te wegen."l06

Ook bij de wijziging van de Wet op het Notarisambt kwam de kostenveroordeling
ter sprake. De PvdA wilde de mogelijkbeid creeren dat de klager indien bij in
het gelijk wordt gesteld, aanspraak kan maken op een vergoeding van gemaakte
kosten door zijn wederpartij. Een daartoe strekkend amendement werd inge-
diend, luidend:

"De Kamer kan, indien de klager daarom verzoekt, in haar beslissing bepalen,
dat de notaris aan de klager de kosten, die deze ter zake van de behandeling
van de klacht heeft gemaakt, tot een door haar vast te stellen bedrag dient te
vergoeden; de beslissing kan voor zover het deze vergoeding betreft worden



tenuitvoergelegd, overeenkomstig het bepaalde in de Titels 1-3 van het Tweede
Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:107

De staatssecretaris van justitie wees zo'n regeling inzake kostenvergoeding bij
gegrondverklaring van een klacht resoluut van de hand. Zo'n regeling is immers
ook niet opgenomen in (het voorstel tot wijziging van) de Advocatenwet. Boven-
dien werkt het amendement in een richting. namelijk uitsluitend naar de klager
toe. De notaris die door toedoen van een klager ten onrechte kosten heeft ge-
maakt, zou deze kosten niet vergoed kunnen krijgenYl8

Een kostenregeling is wei opgenomen in art. 69 van het Reglement medisch
tuchtrecht en oplossing van geschillen. Bij de uitspraak bepaalt het College in
hoeverre uit 's Rijks kas aan de klager of de persoon, over wie geklaagd is, de
kosten, voor hen nit de behandeling van de zaak voortvloeiend, zullen worden
vergoed. Nodeloos gemaakte kosten worden in geen geval vergoed. De vergoe-
dingen worden door de voorzitter, nadat de uitspraak in kracht van gewijsde is
gegaan, zodra mogelijk, met inachtnerning van het bij en krachtens de Wet tarie-
Yenin burgerlijke zaken bepaalde, vastgesteld. Op grond van art. 68, eerste lid,
ontvangen getuigen en deskundigen, door de voorzitter uitgenodigd, opgeroepen
of met een verzoek of opdracht belast, nit '5 Rijks kas vergoeding overeenkom-
stig het bij en krachtens de Wet tarieven in burgerlijke zaken bepaalde109

Art. 9d, aanhef en sub e, Wet economische mededinging bepaalt, dat indien de
kosten van de behandeling van de zaak ten laste van de betrokkene kunnen
komen, het tuchtcollege (omschreven in art. 9d, aanhef en sob a) daarover zal
kunnen beslissen, met dien verstande, dat het, indien de beslissing niet leidt tot
toepassing van een sanctie, hem slechts in bedoelde kosten zal kunnen verwijzen,
voor zover deze veroorzaakt zijn door een ernstig verzuim zijnerzijds ten aanzien
van het voeren van verweer bij de behandeling in eerste aanleg.

3.11.1.11 Zorgvu/digheidsuitspraak

Art. 48, zesde lid, Advocatenwet luidt:

"De raad spreekt, indien de klager daarom verzoekt, in zijn beslissing steeds
met redenen omkleed uit of de advocaat tegen wie de klacht is ingediend,
jegens hem de zorgvuldigheid heeft betracht die bij een behoorlijke rechtshulp-

107 Kamerstukken II 1982-1983,17404, nr. 5, p. 8; Kamerstukken II 1983-1984,
17404,nr. 14; Handelingen II, 28-3-1984, p. 4086, r.k.; Handelingen II,
29-3-1984, p. 4135, m.k en p. 4138, m.k.

108 Kamerstukken II 1982-1983,17404, nr. 6, p. 5; Handelingen II, 29-3-1984, p.
4132, m.k. en p. 4138, m.k.
Van Slooten, WPNR 5929, p. 520 wijst op Hof Amsterdam 16-6-1988,R
15/87, waarin het verzoek van de notaris om klager in de kosten te veroor-
delen is afgewezen omdat de Wet op het Notarisambt niet in een kostenver-
oordeling voorziet.

109 Zie ook paragraaf 3.7.3.7.
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verlening betaaml. De raad kan een dergelijke uitspraak, indien hij daartoe vol-
doende grond aanwezig acht, ook ambtshaive doen."

413

Art. 5Oc, tweede lid, Wet op het Notarisambt bevat bijna gelijke bewoordingen:

'De Kamer spreekt, indien de klager daarom verzoekt, in haar beslissing, tenzij
deze een voordracht tot afzetting inhoudt, met redenen omkleed uit of de nota-
ris tegen wie de klacht is ingediend, jegens de klager de zorgvuIdigheid heeft
betracht die een notaris betaamt, De Kamer kan een dergelijke uitspraak, in-
dien zij daartoe voldoende grond aanwezig acht, ook ambtshaive doen.'

I In het voorlopig verslag van de Wijziging van de Advocatenwet stelden de ledenI van de PPR-fractie vast

I, "dat er duidelijke behoefte bestaat, een mogelijkheid te scheppen, dat vooraf-
gaande aan een eventuele civiele procedure reeds een deskundig oordeel over
de aanwezigheid van een beroepsfout wordt gegeven. Zij verwezen daarbij
naar een voorstel van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam. Dat voorstel luidt:
1. De Raad van Discipline moet, aIs een klager daarom vraagt, een deskundig
oordeel geven over de vraag of in het voorgelegde geval een beroepsfout is
gemaakt die tot civielrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden. De raad kan dit
oordeel ook ongevraagd geven.
2. Als de raad een beroepsfout aanwezig acht, wijst hij tevens een advokaat aan,
die verplicht is de klager op diens verzoek bij een eventuele schadevergoe-
dingsprocedure ter zijde te staan.
3. Als beide partijen daartoe de wens te kennen geven, geeft de raad ook over
de aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding een bindend ad-
vies, waartegen een hogere voorziening open staat.
Dit voorstel kan ertoe bijdragen, zo stelden de leden van de P.P.R.-fractie ten
slotte, dat zowel clienten als advokaten en de Raad van Discipline zich meer
bewust gaan richten op de schadevergoeding in plaats van de bestraffmg.
Verder kan hiermee, voor de klager die meestal zonder deskundige hulp zich
tot de Raad van Discipline wendt, een ingang tot de civiele procedure worden
geschapen."110

In de memorie van antwoord wijst de regering er op, dat deze suggesties van de
PPR impliciet ook doorklinken

'in de aanbeveling van de leden van de V.V.D.-fractie, om de tuchtrechter
bevoegd te maken tot vaststelling van een schadeloosstelling bij de opleggiog
van een maatregel en, expliciet, in de vraag van de S.G.P.-fractie of Diet te
overwegen ware de tuchtrechter de opdracht te geven om, op verzoek van de
klager, een oordeel te geven over de vraag of in het voorliggende geval een tot
civielrechtelijke aansprakelijkheid aanleiding gevende beroepsfout is gemaakt.

1~0 Kamerstukken II 1980-1981, 16094, Dr. 5, p. 9.
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Voor zover deze voorstellen ertoe strekken van de tuchtrechter een quasi-
privaatrechtelijke jurisdictie of arbitrage-instantie te maken, wijs ik ze, als
buiten het terrein van het tuchtrecht vallend, van de hand. (..) Wei spreekt mij
de gedachte aan dat de tuchtrechter zich in zijn beslissingen uitspreekt over de
behoorlijkheid van de aan de klager verleende rechtshulp. Hij kan daarbij
blijven binnen de competenties die hem aJs tuchtrechter toekomen, wanneer hij
zich beperkt tot een uitspraak over de vraag of de in concreto jegens de klager
betoonde zorgvuldigheid bij de rechtshulpverlening voldoet aan de norm van
artikel 46:.111

Het wetsontwerp werd daarop eangevuld'V met een instructienorm voor de
raden van discipline. Deze instructienorm staat thans in art. 48, zesde lid, eerste
volzin. Op verzoek van D'66 wordt in de Wet op het Notarisambt een analoge
bepaJing opgenomenl+'. De tweede volzin, betreffende het ambtshalve geven
van de zorgvuldigheidsuitspraak, is opgenomen op voorstel van de VVD.114

Door de terminologie van het voorstel van de regering is verwarring ontstaan ten
aanzien van het doel en de reikwijdte van de bepaling. Er is immers een uitspraak
over de betrachte zorgvuldigheid voorgesteld. De term zorgvuldigheid past ook
binnen de jurisprudentie omtrent art. 1401 BW. Toch wordt tegelijk door de rege-
ring een vooruitlopen door de uitspraak van het tuchtcollege op de civielrechte-
lijke aansprakelijkheid afgewezen.

Er is daarom uitgebreid gedebateerd over de exacte inhoud en reikwijdte van
art. 48, zesde lid, Advocatenwet. De woorden 'Jegens hem' duiden op de zorgvul-
digheid die de eigen advocaat jegens de klager bij de rechtshulpverleuing heeft
betracht115. Er wordt geen koppeling gelegd met de typisch privaatrechtelijke
interpretatie van het begrip zorgvuldigheid, maar met de tuchtuorm in art. 46

III Kamerstukken II1981-1982, 16094, or. 6, p. 14.
112 Kamerstukken II1981-1982, 16094, or. 7, p. 3, onder Y.
113 Kamerstukken II1982-1983, 17404, or. 5, p. 9; or. 6, p. 7; or. 7, p. 2.

Santen 1984, p. 163-165.
114 Kamerstukken II1982-1983, 16094, or. 9, p. 7; or. 10, p. 10 en or. 11, p. 2.

Kamerstukken II 1983-1984, 17404, or. 23 en overgenomen door de regering
Handelingen II,29-3-1984, p. 4131, l.k.

115 Deze eindconclusie is via een zigzagkoers bereikt: Kamerstukken II 1983-
1984,16094, or. 25 (ook advocaat van tegenpartij); Handelingen II,8-3-1984,
p.3654, m.k. (eigen advocaat); p. 3660, l.k.; p. 3661-3662 (ook van tegen-
partij); Handelingen II, 13-3-1984, p. 3681 (aileen eigen advocaat); p. 3682
l.k. (amendement or. 25 wordt ingetrokken); Kamerstukken I 1983-1984,
16094,or. 142a, p. 3; or. 142b, p. 4 (jegens hem is jegens formele klager);
Handelingen I, 11-9-1984, p. 1422,1.k. (eindconclusie; klager is een client
die klaagt over het optreden van zijn eigen advocaat). Deze eindconclusie
wordt ook gevolgd door het hof van discipline; P.M. Witteman, Verslag van
het Hof van Discipline over 1988 en 1989, Adv.bl. 1990, p. 333.
Zie ook Kamerstukken I 1983-1984, 17404, or. 159b, p. 2 (handelen van de
notaris ten opzichte van formele klager).
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Advocatenwet. Pas aIs de tuchtnorm is overtreden en de vraag naar de op te leg-
gen sanctie bevesti~end is beantwoord, kan de tuchtrechter toepassing geven aan
art. 48, zesde lid.11 117 Zo'n wrgvuldigbeidsuitspraak is dus civielrechtelijk Diet
voldoende bewijs voor een burgerrechtelijke vordering van de client tegen zijn
advocaat tot schadevergoeding, hetzij gebaseerd op onrechtmatige daad, hetzij
gebaseerd op wanprestatie118• De uitspraak kan een belangrijk feitelijk gegeven
vormen. De civiele reebter is er Diet aan gebonden in die zin dat bij zich geen
zelfstandig oordeel meer zou mogen vormen over het optreden van de advo-
caat119. Waartoe dient zij dan?

'Wanneer een uitspraak wordt gedaan over de vraag of een norm van het voor
advocaten geldende tuchtrecht is overschreden, behoeft dat nog Diet in te
houden, dat ook geen zorgvuldige rechtshulp is verleend. ( ..)

Ik ben van mening dat er grensgebieden zijn: Er is wei sprake van falen in
tuebtrechtelijke zin en van het deswege veroordelen van de betrokkene, maar in
de zin van zorgvuldige rechtshulpverlening behoeft er Diet nadrukkelijk een fout
te worden geconstateerd. Als de klager erom vraagt, zal worden gesteld of de
zorgvuldige rechtshulp al dan niet is verleend. Ik denk dat zo'n uitspraak dan
Diet geheel zonder zin is.,,120

I Tripels noemde in de parlementaire behandeling art. 48, zesde lid, Advocatenwet

"het meest moderne en revolutionaire onderdeel in de tuchtrechtspraak, waar-
door dit wetsontwerp een voortrekkersrol vervult.',121

116 Kamerstukken II 1982-1983, 16094, nr. 9, p. 6-7; nr. 10, p.1O; Handelingen
11,7-3-1984, p. 3592; 8-3-1984, p. 3654-3655; Kamerstukken 11983-1984,
16094, nr. 142a, p. 3; nr. 142b, p. 4; Handelingen 1,11-9-1984, p. 1419,
m.k.; p. 1422.

In hot notariele tuchtrecht i.g.v. een voordracht tot afzetting wordt de
uitspraak door het Hof gedaan o.g.v. art. 50f, vijfde lid j" art. 5Oc, tweede
lid, Wet op het Notarisambt: Handelingen II, 28-3-1984, p. 4083, m.k.; Han-
delingen II, 29-3-1984, p. 4131,l.k.; Kamerstukken 11983-1984,17404, nr.
159a, p. 1-2; Kamerstukken 11983-1984,17404, nr. 159b, p. 2.

117 De gegrondverklaring van een klacht zonder oplegging van een sanctie is
overigens Diet ter sprake gekomen. Zie met name Kamerstukken I 1983-1984,
16094, nr. 142b, p. 4. Naar mijn mening kan ook daar onderzocht worden of
de zorgvuldigheid is betracht, die bij een behoorlijke rechtshulpverlening
betaamt.

118 Handelingen II, 7-3-1984, p. 3587,l.k.; p. 3591; p. 3592-3593; Handelingen
11,8-3-1984, p. 3654-3655; Handelingen 11,13-3-1984, p. 3681, r.k.;
Kamerstukken 11983-1984,16094, nr. 142a, p. 3; nr. 142b, p. 4-5;
Handelingen I, 11-9-1984, p. 1421, r.k.

119 Kamerstukken I 1983-1984, 16094, nr. 142b, p. 5. Zie ook Kamerstukken I
1983-1984, 17404,nr. 159b,p.2.

120 Minister Korthals A1tes in Handelingen I, 11-9-1984, p. 1422.
121 Handelingen II, 7-3-1984, p. 3586, r.k.
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Zowel dit lid, als de analoge bepaling in de Wet op het Notarisambt zuIIen in de
praktijk hun nut nog moeten bewijzen.

122 Zie ook art. 59-61 Rv en art. 357-359, 364 en 365 WvSv. Tak/Ten Berge 1983,
nr. 1178-1184; Ten Berge /Tak 1987, p. 174-178.

123 Art. 77, aanhef en sub a, voorstel van Wet militair tuchtreeht (de naam,
rang en militaire eenheid van de beschuldigde); art. 62, tweede lid, sub a,
Reglement mediseh tuehtrecht en oplossing van geschillen (ook van diens
raadsman, en vermelding van hun woonplaatsen).

124 Art. 62, tweede lid, sub a, Reg\ement mediseh tuchtreeht en oplossing van
gesehillen.

125 Art. 62, tweede lid, sub b, Reglement mediseh tuchtreeht en oplossing van
geschillen (een omsehrijving van de feiten en omstandigheden, welke naar
aanJeiding van de klacht zijn onderzocht); art. 31, tweede lid, voorlopig
tuehtreglement van de Stiehting Scharreleieren-controle (de omsehrijving van
de feiten op grond waarvan is geoordeeld); art. 27, tweede lid, Tuehtregle-
ment van de Vereniging Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit
(idem); art. 9d, aanbef en sub c, 2e Wet economisehe mededinging (de feiten,
waarin het niet naleven van bepalingen der mededingingsregeling bestaat).
HvD 25-9-1984, Adv.bl. 1985,445-446.

126 Art. 77, aanbef en sub d, voorstel van Wet militair tuehtreeht; art. 62,
tweede lid, sub e, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van gesehillen.

127 Zie paragraaf 3.11.2.3.
128 Art. 77, aanhef en sub b, voorstel van Wet militair tuchtrecht (de bewezen

gedraging of gedragingen); art. 9d, aanhef en sub e, 2e, Wet economisehe
mededinging. Zie verder paragraaf 3.8.3.

129 Art. 77, aanhef en sub c, voorstel van Wet militair tuehtreeht (de geschonden
gedragsregel); art. 9d, aanhef en sub c, 2e Wet economische mededinging.

130 Art. 13, tweede lid, en art. 18, derde lid, Tuchtrechtbesluit Landbouwkwali-
teitswet.

131 Art. 17, vierde lid, Reglement Colleeteurs 1983; art. 17, vierde lid,
Reglement Debitanten 1983.

3.11.1.12 Verplichte inhoud vonnis

Enkele wettelijke tuchtregelingen geven een opsomming van de onderwerren die
in ieder geval in (het afsehrift van) de uitspraak moeten worden vermeld. 22
Deze onderwerpen zijn de naam en voornamen van de aangeklaagde123 en van
de klagerl24; een omsehrijvin~ van het feitencomplexl25; de beslissingl26, die
met redenen wordt omkleed! 7; dus ook de gebezigde bewijsmiddelenl28, de
uiet nageleefde bepalingenl-", de tuehtsanctiel30, de omstandigheid of omstan-
digheden welke tot de tuehtsanetie aanleiding hebben gegeven en, indien de sane-
tieoplegging voorwaardelijk is, onder welke voorwaarden zij geschiedt131; de aan-
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wijzing van de voorschriften waarop de tuchtbeschikking berust132; de namen
van hen die aIs voorzitter en als leden de zaak hebben behandeld en van de secre-
taris133; de mededeling, binnen welke termijnl34 en bij welke instantiel35 beroep
openstaat en de wijze waarop beroep moet worden ingesteldl36. De beslissing

132 Art. 14, eerste lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, van overeen-
komstige toepassing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet
en in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet; art. 13, tweede lid, en art. 18,
derde lid, Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet.

133 Art. 62, tweede lid, sub d, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van
geschillen; art. 19, eerste lid, Verordening op de tuchtrechtspraak
(samenstelling van de kamer). Zie ook Hof7-11-1985, NJ 1987, 11.

134 Art. 32, vierde lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst (mededeling);
art. 83, tweede lid, ARAR; art. 109, tweede lid, Arnbtenarenreglement voor
de gemeentepolitie 1958; art. 10, eerste lid, Rechtspositieregeling onbezol-
digde ambtenaren van gemeentepolitie; art. 108, tweede lid, Arnbtenarenre-
glement voor de rijkspolitie 1975; art. 12, eerste lid, Rechtspositieregeling
onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie; art. 17, vijfde lid,
Reglement Collecteurs 1983; art. 17, vijfde lid, Reglement Debitanten 1983;
art. 23 Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting Nederlandse
Baconcontrole; art. 23 Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting
Nederlandse Vleeswarencontrole; art. 23 Reglement op de Tuchtrechtspraak
van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst; art. 45, tweede lid, Beginselen-
wet gevangeniswezen jOart. 100, derde lid, Gevangenismaatregel; art. II-C4,
vierde lid, derde volzin, RPBO; art. 25, eerste lid, Reglement Dienstvoor-
waarden 1980 (NS) (mogelijkheid van beroep en termijn).

135 Art. 32, vierde lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst (mededeling);
art. 64, eerste lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen
(rechtsmiddel); art. 83, tweede lid, ARAR; art. 109, tweede lid, Arnbtena-
renreglement voor de gemeentepolitie 1958; art. 10, eerste lid, Rechtsposi-
tieregeling onbezoldigde ambtenaren van gemeentepolitie; art. 108, tweede
lid, Arnbtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975; art. 12, eerste lid,
Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie;
art. 17, vijfde lid, Reglement Collecteurs 1983; art. 17, vijfde lid, Regle-
ment Debitanten 1983; art. 19 Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet
(mededeling); art. 45, tweede lid, Beginselenwet gevangeniswezen j" art. 100,
derde lid, Gevangenismaatregel; art. II-C4, vierde lid, derde volzin, RPBO.

36 Art. 23 Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting Nederlandse
Baconcontrole; art. 23 Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting
Nederlandse Vleeswarencontrole; art. 23 Reglement op de Tuchtrechtspraak
van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst; art. 45, tweede lid, Beginselen-
wet gevangeniswezen j" art. 100, derde lid, Gevangenismaatregel; art. ll-C4,
vierde lid, derde volzin, RPBO. Raad van beroep 1990-19,de Accountant
1990, p. 197-198.



"The public character of proceedings before the judicial bodies referred to in
Article 6 § 1protects litigants against the administration of justice in secret
with no public scrutiny; it is also one of the means whereby confidence in the
courts, superior and inferior, can be maintained. By rendering the
administration of justice visible, publicity contributes to the achievement of

wordt ondertekend door voorzitter en secretaris137 en gedagtekendl38. Art.
II-C4, vierde lid, tweede volzin, RPBO bepaalt bovendien, dat het besluit waarbij
een disciplinaire straf of maatregel wordt opgelegd, vermeldt wanneer en op
welke wijze de straf of maatregel ten uitvoer wordt gelegd.139

3.11.2 Vormvereisten

3.11.2.1 Openbare uitspraak

De tekst van art. 6, eerste lid, EVRM gaat uit van een openbare uitspraak van het
vonnis. Hierop is geen uitzondering toegestaan. Het vereiste van openbaarheid van
de beslissing is in art. 14, eerste lid, IVBpl4() iets anders geformuleerd: elk vonnis
dat wordt gewezen in een strafrechtelijk of burgerrechtelijk geding zal openbaar
zijn, tenzij het belang van jeugdige personen zich daartegen verzet of het proces
echtelijke twisten of de voogdij over kinderen betreft. Deze tekst eist dus open-
baarmaking, maar dat hoeft dus uiet noodzakelijkerwijs een openbare uitspraak
te zijn.141

Het Europese Hof voor de Rechten van de mens heeft142 bij de uitleg van de
zinsnede "judgment shall be pronounced publicly" eerst gekeken naar het doel van
de openbaarheid:

137 Art. 62, derde lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschil-
len; art. 22, tweede lid, Reglement op de tuchtrechtspraak van de Stichting
Nederlandse Baconcontrole; art. 31, tweede lid, voorlopig tuchtreglement van
de Stichting Scharreleieren-controle; art. 27, tweede lid, Tuchtreglement
van de Vereuiging Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit;
art. 20, tweede lid, tuchtreglement van de Stichting Centraal Orgaan
Zuivelcontrole; art. 22, tweede lid, Reglement op de tuchtrechtspraak van de
Stichting Nederlandse Vleeswarenkontrole; art. 22, tweede lid, Reglement
op de Tuchtrechtspraak van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst; art. 19,
eerste lid, Verordening op de tuchtrechtspraak.

138 Art. 19, eerste lid, Verordening op de tuchtrechtspraak.
139 De tenuitvoerlegging wordt behandeld in paragraaf 3.13.
140 Zie voor beantwoording van de vraag of be ide artikelen van toepassing zijn

op wettelijk geregeld tuchtrecht de paragrafen 3.1.7 en 3.1.9. Zie voor de
toepassing van het openbaarheidsvereiste in art. 6 EVRM in Belgic
Lemmens/D'Hooghe 1989, p. 21-23 en p. 48.

141 Zie ook Nowak 1989, p. 261 en p. 264-266.
142 Pretto, Series A, vol. 71, p. 11-12; Axen, Series A, vol. 72, p. 12-14;

Sutter, Series A, vol. 74, p. 12 en p. 14-15.
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the aim of Article 6 § 1, namely a fair trial, the guarantee of which is one of
the fundamental principles of any democratic society, within the meaning of the
Convention",

De zinsnede "judgment shall be pronounced publicly", "le jugement sera rendu
publiquement"

"might suggest that a reading out aloud of the judgment is required. ( ..)
At first sight, Article 6 § 1 of the European Convention would thus appear to

be stricter in this respect than Article 14 § 1 of the 1966 International
Covenant on Civil and Political Rights, which provides that the judgment "shall
be made public", "serapublic".
26. However, many member States of the Council of Europe have a long-
standing tradition of recourse to other means, besides reading out aloud, for
making public the decisions of all or some of their courts, and especially of
their courts of cassation, for exam pie deposit in a registry accessible to the
public. The authors of the Convention cannot have overlooked that fact, even if
concern to take it into account is not so easily identifiable in their working docu-
ments as in the travaux preparatoires of the 1966 Covenant ( ..).
The Court therefore does not feel bound to adopt a literal interpretation. It

considers that in each case the form of publicity to be given to the "judgment"
under the domestic law of the respondent State must be assessed in th; ·;::.ht of
the special features of the proceedings in question and by reference to the
object and purpose of Article 6 § 1.'

Het onderzoek door het Hof in de zaak Sutter of in casu deze openbaarheidseis
in art. 6, eerste lid, geschonden is, geeft een goed voorbeeJd van de relevante
gezicbtspunten:

"anyone who can establish an interest may consult or obtain a copy of the full
text of judgments of the Military Court of Cassation; besides, its most
important judgments, like that in the Sutter case, are subsequently published in
an official collection. Its jurisprudence is therefore to a certain extent open
to public scrutiny.

Having regard to the issues dealt with by the Military Court of Cassation in
the instant case and to its decision - which made the judgment of the Divisional
Court fmal and changed nothing in respect of its consequences for Mr. Sutter _,
a literal interpretation of the terms of Article 6 § 1, concerning pronouncement
of the judgment, seems to be too rigid and not necessary for achieving the aims
of Article 6.,143

de zaak Campbell betreffende het gedetineerdentucbtrecht bevestigde het Hof
eze jurisprudentie, dat de woorden open bare uitspraak niet letterlijk genomen
oeven te worden. Omdat in deze zaak niet gebleken is, dat stappen zijn genomen

43 Sutter, Series A, vol. 74, p. 14-15.
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om de beslissing van de Board of Visitors openbaar te maken, concludeert het
Hof dat artikel6, eerste lid, op dit punt geschonden is.l44

Verder bevat art. U1 Gw de waarborg, dat de uitspraak van een vonnis in het
openbaar geschiedt. Daarop is reeds ingegaan in paragraaf 3.1.6.

De tuchtprocedure mondt uit in een uitspraak van het tuchtcoUege. Via die
uitspraak kan controle op de gevolgde procedure worden uitgeoefend. Bovendien
wordt de tuchtnorm a1dus verduidelijkt en ontwikkeld. Bekendmaking ervan kan
leiden tot een betere naleving door de tuchtrechtelijke rechtssubjecten. Deze ar-
grunenten zijn relevant ongeacht of de tuchtbeslissing afkomstig is van een tucht-
orgaan of van een tuchtrechter.145

De Doelder formuleerde de volgende bepaling voor het wettelijk tuchtrecht:

"Het vonnis van het college wordt in het openbaar uitgesproken en kan in be-
ginsel - zij het anoniem - worden gepubliceerd. Het is met redenen omkleed."146

Gezien de ontwikkeling in de jurisprudentie inzake art. 6, eerste lid, EVRM kan
het eerste gedeelte beter luiden: "Het vonuis van het college zaI openbaar ge-
maakt worden".

In het medisch tuchtrecht blijkt nog geen vier procent van de zaken te worden
gepubliceerd.l'[" Ook ongegronde k1achten kunnen met het oog op procedurele of
inhoudelijke aspecten interessant zijn om te publiceren. Gewoonlijk is het kennen
van de personalia van de klager en aangeklaagde niet relevant. Met het oog op de
privacy van de betrokkenen dient men daarom in beginsel tot anonieme publikatie
over te gaan. Een uitzondering bierop vormt een in kracht van gewijsde gegane
oplegging van een zware sanctie, zoals een schorsing of een verwijdering uit de
groep, omdat kennisneming biervan voor derden wei van belang kan zijn.

In paragraaf 3.11.1.6 is reeds gewezen op de openbaarmaking van de tuchtrechte-
lijke uitspraak (op kosten van het tuchtrechtelijk rechtssubject) als onderdeel van

144 Campbell and Fell, Series A, vol. 80, p. 43. Zie ook H vs Belgie, Series A,
vol. U7-B, p. 36 (geschonden).

145 Zie verder over openbaarheid in het tuchtrecht Taat 1948, p. 81 en uit de
bundel Tuchtrecht en Pair Play Haardt 1984, p. 5-6; Knap 1984, p. 20-23;
AdmiraaI1984, p. 38-39; Gonggrijp 1984, p. 65-68 en p. 72-73; zaal p. 70-
72; Santen 1984, p. 162 en p. 166. Nuytinck 1984, p. 338-343 en p. 347-348;
J.H. Hubben, Het publicatiebeleid in de medische tuchtrechtspraak, Om-
budsman 1985, p. 145-150; Van de Pol 1986, p. 16,88-89,110-114,152,159-
160,252-256,395-401,421-424,556-567.

146 De Doelder 1981, p. 137 en p. 203 (citaat).
147 Drion 1987, p. VII, p. 43, p. 72-76, p. 95; J.H. Hubben, Het publicatiebe-

leid in de medische tuchtrechtspraak, Ombudsman 1985, p. 149. Verslag van
het Medisch Tuchtcollege te Amsterdam over de jaren 1981 tot en met 1983,
TvGR 1985, p. 21 en p. 23: van de 480 beslissingen zijn er vier in het
openbaar uitgesproken en in zeventien gevallen is publikatie bevolen, maar
in sommige gevallen is dat door hoger beroep gestuit.

420



het sanctiepakket. Ook art. 9, eerste lid, WvSr noemt als bijkomende straf
openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

ill enkele wettelijke tuchtreielingen is de openbare uitspraak van de beslissing in
eerste aanleg opgenomen.! In art. 31, derde lid, voorstel van Wet op de uit-
oefening van de diergeneeskunde wordt tevens bepaald, dat tijd en plaats van een
openbare uitspraak ten minste veertien dagen en ten hoogste een maand tevoren
in de Staatscourant worden bekendgemaakt.

De regeling in het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet149 gaat er van uit,
dat het tuchtgerecht beraadslaagt en beslist in raadkamer, zo mogelijk in aan-
sluiting aan de behandeling ter zitting. Terstond na raadkamer wordt ter zitting
uitspraak gedaan. De behandeling ter zitting is in beginsel150 openbaar en dus zal
ook de uitspraak ter zitting in beginsel in het openbaar geschieden. Wanneer
directe uitspraak niet mogelijk is, kan de voorzitter een nadere datum voor de
uitspraak bepalen, welke binnen drie weken, nadat de behandeling ter zitting is
afgesloten, moet plaatshebben.

Op grond van art. 13a, tweede lid, Medische Tuchtwet kan een College voor de
beslissing in eerste aanJeg bepalen dat een beslissing in een tuchtzaak in bet
openbaar wordt uitgesproken. Dit lid is niet van toepassing op een beslissing
waarbij zonder nader onderzoek de klager niet-ontvankelijk is verklaard dan weI
de klacht is afgewezen (vierde lid). Bij de openbare uitspraak van een beslissing
worden de naam, de voornamen, de boedanigheid en de woonplaats van de bij de
zaak betrokken patient, van de getuigen en van de klager, indien deze rechtstreeks
belanghebbende is, weggelaten (vijfde lid). Bovendien kan bet College, indien bet
daartoe termen aanwezig acht, bepalen dat bij de openbare uitspraak door bern
aangewezen gedeelten uit de beslissing worden weggelaten (zesde lid). Indien bet
College bepaalt, dat de beslissing in bet openbaar zal worden uitgesproken, stelt
de voorzitter plaats, dag en uur van de openbare uitspraak vast en maakt hij deze
gegevens bekend tezamen met een voldoende duidelijke aanduiding van de zaak
door aankondiging in een of meer plaatselilke nieuwsbladen.P!

Op grond van bet voorstel van Wet big15 wordt een beslissing strekkende tot
bet opleggen van een maatregel in bet openbaar uitgesproken. Ten aanzien van
een beslissing van een andere strekking kan het college om redenen aan bet alge-
meen belang ontleend, bepalen dat zij in het openbaar wordt uitgesproken, met
dien verstande dat zodanige beslissing in elk geval in het openbaar wordt uitge-

148 Art. 31, tweede en derde lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de
diergeneeskunde; art. 50 j' art. 42, eerste lid, Scbepenwet; art. 39 j' art.

·30, eerste lid, Luchtvaartrampenwet; art. 39, tweede lid, Loodsenwet; art.
13a, vierde lid, tweede volzin, Wet r.o.; art. 48, eerste lid, eo art. 6Oa,
aanhef, Advocatenwet (op straffe van nietigheid).

149 Art. 18 Tucbtrecbtbesluit Landbouwkwaliteitswet.
150 Een zitting is niet openbaar, indien naar bet oordeel van de voorzitter

dringende redenen zich daartegen verzetten.
151 Art. 13a, zevende en achtste lid, Mediscbe Tuchtwet j' art. 62, vierde lid,

j' art. 48 Reglement mediscb tuchtrecht en oplossing van geschillen.
152 Art. 85, tweede tot en met vijfde lid, voorstel van Wet big.
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sproken, indien de zaak in een openbare terechtzitting is behandeld. Bij de open-
bare uitspraak van een beslissing worden de naam, de voornamen, de hoedauig-
heid en de woonplaats van de bij de zaak betrokken patient, van de klager en van
de getuigen weggelaten. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld medisehe gegevens,
een bepaalde patient betreffende, of aangelegenheden van intieme aard, die der-
den uiet aangaan, of andere zaken, waarvan het bekend worden belangen van be-
trokkenen onnodig zou kunnen schaden, in de openbaarheid zouden komen153,
kan het college, indien het daartoe termen aanwezig acht, bepalen dat door hem
aangewezen gedeelten van de beslissing bij de openbare uitspraak worden wegge-
laten. Tijd en plaats van een openbare uitspraak worden overeenkomstig bij alge-
mene maatregel van bestuur te stellen regels bekend gemaakt.

De andere hier niet genoemde tuehtwetten bevatten geen expliciete regeling met
betrekking tot een openbare uitspraak. Dit wil nog niet zeggen, dat een uitspraak
geheim blijft voor de beschuldigde en! of anderen. Een aantal in dit kader rele-
vante onderwerpen wordt in de volgende paragrafen besproken. Allereerst is de
motivering van het vonnis van belang (3.11.2.3). Ais een vonnis op sehrift is ge-
steld, kan daarvan een (niet geeensureerd) afschrift worden verstrekt (3.11.2.5 en
3.11.2.6). Worden inIiebtingen over de zaak aan derden gegeven (3.11.2.8) en
hoe geschiedt overigens de bekendmaking? (3.11.2.9) Door een tuehtcollege kan
een jaarverslag worden opgesteld (3.11.2.10).

3.11.2.2 Termijn (rede/ijk)

De hoeveelheid tijd die wordt gegeven aan een bestuursorgaan of een reehter om

I de eindbeslissing te nemen in een reebtsgeschil varieert per rechtsgebied. In het
eiviele recht bepalen art. 45, tweede lid, juncto art. 47, eerste lid, Rv dat de rech-
ter, na bet voldingen en bepleiten der zaak, zieb de stukken zal doen overgeven
en betzij dadelijk, betzij op een nadere door bem te bepalen rechtdag, uitspraak
zal doen. Indien er geen uitspraak heeft plaats gebad uiterlijk drie maanden na bet
eindigen der pleidooien en bet horcn der conclusies van het openbaar ministerie,
bebben partijen de bevoegdheid om te vorderen dat de zaak andermaal zal wor-
den bepleit. De artikelen 844-852 Rv bevatten een oplossing voor bet geval, dat de
rechter weigert te beslissen, bestaande uit een rechtsvordcring tegen de weige-
rende rechter en, zo daartoe gronden zijn, de verwijzing van bet geding, waarin
de weigering plaats gebad heeft naar een andere rechter.154

t
Een strafrechter dient, op grond van art. 345, derde lid, WvSv, uiterlijk op de

I veertiende dag na de sluiting van bet onderzoek uitspraak te doen.155 Heeft de

II
uitspraak alsdan niet plaatsgebad, dan wordt de zaak op de bestaande tenlasteleg-
ging door betzelfde college opnieuw onderzocht.

Paragraaf 4.1.3 van bet voorstel voor een Algemene wet bestuursrecht regelt de
termijn waarbinnen een bestuursorgaan een besehikking dient te geven. Het uit-
gangspunt is dat een beschikking dient te worden gegeven binnen de bij wettelijk

153 Kamerstukken II 1985-1986, 19522, nr. 3, p. 131.
154 Wesseling-Van Gent 1987,p. 110 en p.12O-121.
155 Zie voor de politierechter art. 378, eerste lid, j" art. 379 WvSven voor de

kantonrechter art. 395, eerste lid, j' art. 3% WvSv.
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voorschrift bepaalde termijn of, bij het ontbreken daarvan, binnen redelijke
termijn na ontvangst van de aanvraag. De redelijke termijn is in ieder geval
verstreken wanneer het bestnursorgaan binnen acht weken na ontvangst van de
aanvraag geen beslissing heeft genomen, tenzij het bestuursorgaan de aanvrager
in kennis heeft gesteld dat die termijn te kort is en daarbij een (redelijke) termijn
heeft genoemd waarop de beschikking wei tegemoet kan worden gezien. f

Bovendien moet er in de gevallen waarop artikel6 EVRM en artikel14 IVBP
van toepassing zijn, sprake zijn van een berechting binnen een redelijke termijn.
Dit is besproken in paragraaf 3.7.3.10.

In de tuchtprocedures, die uitmonden in een beslissing van een tuchtorgaan, voigt
gewoon\ijk erg snel een beslissing. Op grond van art. 76, eerste lid, voorstel van
Wet militair tnchtrecht beslist de commandant na het sluiten van het onderzoek
uiterlijk op de eerstvolgende werkdag. Deze beslissing wordt vastgelegd in een
schriftelijk stnk. Indien na 21 dagen sedert de aanvang van de tuchtprocedure,
behoudens verlenging van deze termijn op enkele genoemde gronden, geen uit-
spraak is gedaan, eindigt deze tnchtprocedure van rechtswege (art. 54, eerste lid,
aanhef en sub b).

Het besluit waarbij een disciplinaire straf of maatregel wordt opgelegd op grond
van art. II-C4, vierde lid, eerste voIzin, Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel,
wordt uiterlijk zeven dagen na het verweer van het tuchtrechtelijk rechtssubject
genomen.

De tuchtprocedures, waarin de beslissing in eerste aanieg wordt genom en door I
een tuchtrechter, kennen een wat langere beslissingsperiode. Art. 62, eerste lid,
Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen gaat er van uit dat het
College binnen drie weken156 na het sluiten van het onderzoek ter terechtzitting
zijn eindbeslissing geeft. Het voorstel van Wet big verruimt deze periode tot twee
maanden na sluiting van bet onderzoek op de terechtzitting.P?

Op grond van art. 18, tweede lid, Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet
wordt terstond na raadkamer ter zitting uitspraak gedaan. Wanneer dat uiet mo- !
gelijk is, kan de voorzitter een nadere datum voor de uitspraak bepalen, welke bin-
nen drie weken, nadat de behandeling ter zitting is afgesloten, moet plaatshebben.

In enkele tuchtregelingen158 is er in voorzien, dat het tuchtcollege dat in hoger
beroep zal oordelen, waakt tegen nodeloze vertraging van het onderzoek door de
lagere tnchtrechter. Het kan zich de stukken doen overleggen en een termijn
stellen. Op grond van het voorstel van Wet big moet daarbinnen het regionale
tuchtcollege het vooronderzoek dan wei het onderzoek op de terecbtzitting slui-
ten. Voldoet het tuchtcollege hier uiet aan, dan kan het centrale tuchtcollege de
behandeling van de zaak aan een ander regionaal tuchtcollege overdragen. De

156 Tenzij in raadkamer blijkt dat aanvulling van het onderzoek wenselijk is.
Zie art. 61 van het Reglement.

157 Art. 84, eerste lid, voorstel van Wet big.
158 Art. 79 voorstel van Wet big; art. 27 voorstel van Wet op de uitoefeuing van

de diergeneeskunde; art. 51 Wet op de Registeraccountants; art. 55 Advoca-
tenwet.
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regeling in de Advocatenwet'P? zal een snelle afhandeling van de zaak meer
bevorderen: de raad van discipline moet binnen de door het hoi van discipline
gestelde termijn de bes1issing nemen. Indien een raad van discipline bieraan niet
voldoet, kan het hoi de behandeling van de zaak aan zich trekken en in het hoog-
ste ressort beslissen. Het nadeel van deze procedure is verlies van een instantie.
Schenk schreef in 1975, dat het hof van discipline tot dan toe nooit van deze be-
voegdheden gebruik heeft gemaakt, dat bet hoi van discipline zich wei herbaalde-
lijk zeer heeft verwonderd over de lange dum die de behandeling gevergd had,
docb dit dan pas bleek indien na hoger beroep de zaak bij bet hoi kwam. Hij
acht de bepaling daarom weinig effectief.l60

3.11.2.3 Motivering

Nocb de tekst van art. 6 EVRM nocb die van art. 14 IVBP verplicbten de recbter
nitdrnkkelijk zijn beslissing te motiveren. Deze plicht wordt evenwel volgens de
jurisprudentie van de Commissie betreffende art. 6 EVRM gerekend tot een
aspect van een "fair bearing" in "civil and criminal proceedings". Het gerecht hoeft
niet op aile argumenten van partijen in te gaan, maar wei op de fundamentele
verweren, die duidelijk aan het gerecbt zijn voorgelegd en die, indien succesvol,
de desbetreffende procespartij geheel of deels van aansprakelijkheid zouden ont-
heffen161

Daarnaast garandeert de eerste volzin van art. 121 Grondwet, dat vonnissen de
gronden inhouden waarop zij rust en. Uitzonderingen kunnen slechts worden op-
genomen in een wet in formele zin.162

De motiveringsplicbt wordt ook gerekend tot de beginselen van behoorlijke
rechtspraak.163

Op grond van zowel het civiele procesrecht als bet strafprocesrecbt als bet

159 Ook art. 27 voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde en
art. 51 Wet op de Registeraccountants bevatten een zelfde procedure.

160 Schenk 1975, p. 13.
161 1035/61, Yb VI, p. 192; 5460/72, Yb XVI, p. 168. Van Dijk en Van Hoof

1982, p. 293; Van Dijk 1983, p. 98-99 en p. 148; Fawcett 1987, p. 159-161.
162 Zie ook art. 20, derde lid, Wet r.o.
163 Polak 1976, p. 16; Ten Berge/Tak 1983, nr. 1%, p. %; Ten Berge/Tak 1987,

p. 35; Wesseling-Van Gent 1987, p. 110 en p. 117-120; De Waard 1987, p.
371-393. Zie ook paragraaf 3.1.10.
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administratief (proces)recht moet een beslissing worden gemotiveerd.lv' Het
motiveringsbeginsel omvat enerzijds de eis, dat de beslissing gedragen moet
kunnen worden door de daaraan ten grondslag gelegde motivering en anderzijds
de eis dat de motivering naar buiten toe moet blijken.l65 Dat houdt in een
uiteenzetting van de relevante feiten en voorschriften, alsmede in het verlengde
daarvan overwegingen aangaande die relevante feiten en voorschriften.P"

Zo'n motivering heeft verschillende functies.167 Zij helpt het orgaan of de
rechter zich rekenschap te geven van zijn beslissing. Zowel de vaststelling van de
feiten als de rechtstoepassing wordt aan de procespartij(en) verduidelijkt, wat de
overtuigingskracht van de beslissing vergroot. Zij verschaft aanknopingspunten
voor de beslissing al dan niet rechtsmiddelen in te steUen en een toetsingskader
voor de instantie, die oordeelt over het ingestelde rechtsmiddel. Aldus wordt ook
een ieder de mogelijkheid gegeven de deugdelijkheid van de uitspraak te contro-
leren. Door de motivering wordt de koers van de rechtsontwikkeling aangegeven
en wordt een referentiekader gegeven voor het administratief orgaan, dat na een
vernietigin~een nieuwe beslissing moet nemen, en voor toekomstig (bestuuelijk)
handelen.!

Hiermee is ook het belang van motivering van de beslissingen van het tucht-

164 Art. 59, eerste lid, sub 3', Rv (de gronden der uitspraak); art. 429k Rv
(met redenen omkleed); art. 359, tweede lid, WvSv (met redenen omkleed);
art. 4.1.4.1 voorstel voor een Algemene wet bestuuesrecht (een beschikking
dient te berusten op een deugdelijke motivering).
De praktijk van de kop-staartvonnissen in strafzaken staat hiermee op
gespannen voet. Zie hierover recentelijk Th. W. van Veen, Stroomlijuing
strafprocesrecht, NJB 1986,p. 993-997; M. van der Horst, Kop- en staartvon-
nissen c.q. arresten blazen de papieren muur op (Verzwaring werklast Hoge
Raad), NJB 1986, p. 997-998; WH. Vellinga, Stroomlijuing strafprocesrecht:
werkbesparend?, NJB 1987, p. 82-84; De Waard 1987, p. 378-380 en p. 391;
J.C.M. Leijten, Dat komt er nou van, NJB 1988,p. 181-182.

165 Zie de memorie van toelichting bij het voorstel voor een Algemene wet
bestuursrecht, Karnerstukken II 1988-1989,21221, nc. 3, p. 108.

166 Zie Tak/Ten Berge 1983, nr. 1188, p. 100;Ten Berge /Tak 1987, p. 178. Zie
ook De Waard 1987, p. 143-147,p. 164-175 en p. 371-393.

167 Zie Somer 1%9, p. 249; Tak/Ten Berge 1983, nr, 1186-1190,p. 99-101; Ten
Berge /Tak 1987, p. 35 en p. 177-178;Wesseling-Van Gent 1987, p. 117-118.

168 De Waard 1987, p. 371-374, vat de functies van het motiveringsvereiste
samen als a. kwaliteitsbevordering van het proces van oordeelsvorming; b.
informatie en legitimatie in concreto (ter controle voor (hogere) instantie
en partijen, als aanknopingspunt voor de verdediging en ter legitimatie
tegenover partijen) en in abstracto (ter voorkoming van schijn van partij-
digheid en van willekeur; legitimatie tegenover de gemeenschap) en c.
rechtsvorming (voor het bestuur beleidsvorming) in concreto en in abstracto.
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college aang'?;\jeven.169 In de meeste wettelijke tuchtregelingen wordt zowel het
tuchtorgaan 1 als de tuchtrechter in eerste aanlegl7l verplicht zijn besIissing

169 De vraag of de genoemde artikelen en beginselen van behoorlijke recht-
spraak van toepassing zijn op wettelijk geregeld tuchtrecht is beantwoord in
de paragrafen 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9 en 3.1.10. Zie ook Taal 1948, p. 81-82; De
Doelder 1981, p.137-138 en p. 203. Zo'n honderdjaar geleden werd hier
nog anders over gedacht: volgens De Pinto 1876, p. 26, sub 27 en p. 84-87
is motivering weI mogelijk, maar niet verplicht.

170 Art. 50 en art. 61 Wet op de Krijgstucht (impliciet: omschrijving der
strafreden vatbaar voor beklag); art. 32, derde lid, Wei gewelensbezwaren
militaire dienst (strafoplegging of herroeping van het voorwaardelijke
karakter van een opgelegde straf mel redenen omkleed); art. 83, eerste lid,
ARAR (de strafoplegging mel redenen omkleed; een zelfde formulering in
polilie-amblenarenreglementen); art. 109, eerste lid, Ambtenarenreglement
voor de gemeentepolitie 1958; art. 8, vijfde lid, Rechtspositieregeling onbe-
zoldigde ambtenaren van gemeentepolitie; art. 108, eerste lid, Ambtena-
renreglemenl voor de rijkspolitie 1975; art. 10, zesde lid, Rechtspositierege-
ling onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie; art. 45, tweede
lid, Beginselenwet gevangeniswezen (mel redenen omklede mededeling
van de opgelegde straf) t art. 100, derde lid, Gevangenismaalregel; art.
II-C4, vierde lid, tweede volzin, RPBO (mel redenen omkleed besluit waarbij
een disciplinaire straf of maatregel wordt opgelegd).

171 Art. 7, vijfde lid Medische Tuchtwel (iedere beslissing houdt de overwegin-
gen in, waarop zij steunt) j' art. 62, tweede lid, sub c, Reglement medisch
tuchtrecht en oplossing van geschiIlen; art. 12, tweede lid, WeI op de
paramedische beroepen; art, 81, vierde lid, en art. 84, derde lid, voorslel
van WeI big (de eindbeslissing); art. 35, eersle lid, voorstel van Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde (de beslissing aangaande een ingediende
klacht); art, 14, eerste lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorgaaisatie (de
tuchtbeschikking); art. 13, tweede en derde lid, Landbouwkwaliteitswet /
art. 14, eerste lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie / art, 13,
tweede lid, eerste volzin en art. 18, derde lid, tweede volzin, Tuchtrecht-
besluit Landbouwkwaliteitswet; art. 12, tweede lid, Mestsloffenwet j' art.
14, eerste lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie; art. 66, eerste lid,
Uag 1988 (uitspraken van het tucbtcollcge); art. 42, eerste lid, Loodsenwet
(de beslissing aangaande een ingediende klacht); art. 45, eerste lid, WeI
op de Registeraccountants (de beslissing aangaande een tegen een RA
gerezen bezwaar) / art. 21, eerste lid, Verordening op de luchtrechtspraak;
art. 45, eerste lid, WeI op de Accounlanls-administratieconsulenlen (de
beslissing aangaande een tegen een a.a. gerezen bezwaar); art. 9d, aanhef en
sub c, 2e Wet economische mededinging (een belaslende beschikking be-
hoorlijk mel redenen omkleden); art. 65a, vierde lid, WvK (de beschikking);
art. 13a, vierde lid, Wet r.o.; art. 50c, vierde lid, WeI op het Notarisambt
(de besIissing); art. 48, eerste lid, Advocatenwet (de besIissing over de
voorgelegde klachten); art. 18, vijfde lid, Octrooigemachtigden-reglement
(de beslissing).
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te motiveren.
Daarbij moet getracht worden het gebruik van algemene formuJes te vermijden

en moeten zowel de vorm, de taa! als de inhoud van de overwegingen duidelijk
en begrijpelijk zijn voor de betrokkenen.U''

Uit de tuchtjurisprudentie zijn aanwijzingen af te leiden hoe gedetailleerd de
motivering dient te zijn. Een goed voorbeeld is het koninklijk besluit in het BAB-
beroep betreffende de op grond van art. 61, eerste lid, juncto art. 10, tweede lid,
Omroepwet aan de VPRO opgelegde berisping terzake van het programma
"Barend is weer bezig". Daarin wordt overwogen dat

"een tuchtrechtelijke beschikking a!s de onderwerpelijke, overeenkomstig de
beginselen van een behoorlijke rechtspleging, vooreerst behoort te bevatten een
nauwkeurige beschrijving van alIe ter zake dienende en vaststaande feiten en
omstandigheden, vervolgens of, en zo ja, waarom op grond van die feiten en
omstandigheden in strijd is gehandeld met de ter zake toepasselijke wettelijke
norm en ten slotte een motivering van de voor deze overtreding op te leggen
maatregel;" .173

Het hof van discipline eist dat de beslissing in een tuchtzaak een duidelijke en
volledige, desgeraden in zakelijke bewoordingen samengevatte weergave van de
ingediende klacht behelst.

"Voorts dient de beslissing in een tuchtzaak de feiten te vermelden, waarvan de
raad bij zijn beoordeling van de klacht is uitgegaan, a1smede de gronden waarop
de beslissing rust. Het hangt van de omstandigheden van het geval af hoever
deze motiveringsplicht strekt.,,174

Aanvankelijk hoefde overigens op grond van het vierde lid van art. 48 alIeen de
strafoplegging te worden gemotiveerd. Bij de wijziging die in 1986 in werking is
getreden, is die motiveringsplicht verruimd tot aUe beslissingen van de raad van
discipline over de voorgelegde klachten. De reden hiervan is dat de klager voor
een goede uitoefening van zijn bevoegdheid in hoger beroep te gaan ook de be-

172 Somer 1%9, p. 250.
173 Kb 10-1-1974, Dr. 1, AB 1974,259. I.e. voldeed de beschikking van de minis-

ter van CRM daar niet aan. Ook de beschikking van de minister van WVC
op grond van art. 61 j" art. 11 Omroepwet, inhoudende een berisping van
Veronica wegens reelame in een sportuitzending, sneuvelde op een motive-
ringsgebrek. De Afdeling rechtspraak van de Raad van State, liet daarbij
zwaar meewegen, dat het een beschikking van tuchtrechtelijke aard betrof.
Zie Ar RvSt 7-11-1983, AB 1984, 132 met noot PJ. Boon.
Deze vorm van wettelijk geregeld tuchtrecht is thans vervangen door toezicht
door het Commissariaat voor de Media (administratieve boete) op grond van
art. 134 e.v. Mediawet.

174 HvD 25-9-1984, Dr. 788, Adv.bl. 1985, p. 445-446. Zie ook Schenk 1975, p. 22
en p. 24-25; Mols en Malherbe 1990, p. 13-15.
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schikking dient te hebben over een motivering van de afwijzing van zijn klacht in
eerste aanleg17S

3.11.2.4 Schriftelijk

Enkele wettelijke tuchtregelingen bepa!en expliciet, dat de beslissing van het
tuchtorgaan'" of van de tuchtrechter in eerste aanlegl77 in een scbriftelijk stnk
moet worden vastgelegd. Voora! voor een goede kennisname van (de motivering
van) het vonnis is dit van belang.

Zie verder paragraaf 3.11.2.5 (om een afscbrift te kunnen geven, moet het
vonnis a! op scbrift staan). In paragraaf 3.11.1.12 is de verplichte inhoud van het
vonnis besproken.

3.11.2.5 Afschrift beslissing

Volgens Polak kan op grond van de algemene beginselen van behoorlijke recht-
spraak de eis gesteld worden, dat partijen de beschikking zullen moeten krijgen
over de op schrift gestelde uitspraak van de rechterl78

Dit is dus aileen mogelijk a!s het vonnis op scbrift is gesteld.l79 Degene, die
kennis wi! nemen van het vonnis, zal voora! in het dictum en in de motivering
gemteresseerd zijn.t80 Het afscbrift dient zo spoedig mogelijk te worden ge~even,
vooral met het oog op de terrnijn voor het instellen van een rechtsmiddel.P

Op grond van art. 64 juncto art. 62 R v wordt door de griffier op aanvraag der

175 Kamerstukken II 1979-1980, 16094, nr. 3, p. 8.
176 Art. 54, tweede lid, en art. 76, eerste lid, tweede volzin, voorstel van Wet

militair tuchtrecht (de beslissing wordt vastgelegd in een scbriftelijk
stuk, de uitspraak); art. 32, derde lid, Wet gewetensbezwaren militaire
dienst; art. 83, eerste lid, ARAR; art. 109, eerste lid, Ambtenaremeglement
voor de gemeentepolitie 1958; art. 8, vijfde lid, Rechtspositieregeling
onbezoldigde ambtenaren van gemeentepolitie; art. 108, eerste lid, Ambtena-
renreglement voor de rijkspolitie 1975; art. 10, zesde lid, Rechtspositiere-
geling onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie; art. 17, vierde
lid, eerste volzin, Reglement Collecteurs 1983; art. 17, vierde lid, eerste
volzin, Reglement Debitanten 1983; art. 25, eerste lid, Reglement Dienst-
voorwaarden 1980 (NS); art. 45, tweede lid, Beginselenwet gevangeniswezen
j" art. 100, derde lid, Gevangenismaatregel (scbriftelijke mededeling van
strafoplegging in begrijpelijke taal).

177 Art. 60, derde lid, j" art. 62, derde lid, Reglement medisch tuchtrecht en
oplossing van geschillen; art. 81, vierde lid, en art. 84, derde lid,
voorstel van Wet big; art. 35, eerste lid, voorstel van Wet op de
nitoefening van de diergeneeskunde; art. 42, eerste lid, Loodsenwet; art.
19, eerste lid, Verordening op de tuchtrechtspraak.

178 Polak 1976 p. 16.
179 'Zie paragraaf 3.11.2.4.
180 Zie verder paragraaf 3.11.2.3.
181 Zie paragraaf 3.12.
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partijen aan haar zodra mogelijk expeditie van het vonnis uitgereikt.
Art. 365 WvSv bepaalt dat zodra het vonnis is getekend en in ieder geval na 48

uur na de uitspraak, de verdachte of zijn raadsman daarvan en van het proces-
verbaal der terechtzitting kennis kan nemen.t82

Paragraaf 3.5 van het voorstel voor een Algemene wet bestuursrecht regelt de
bekendmaking en mededeling van besluiten. De bekendmaking van besluiten die
tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uit-
reiking aan hen (art. 3.5.2).

In het wettelijk geregelde tuchtrecht wordt aan een aantal personen en instanties
een afschrift van de beslissing ter hand gesteld. Ten eerste heeft de aangeklaa~de
recht op een afschrift zowel in geval van een beslissing door een tuchtorgaan 1 3

182 De praktijk van de kop-staartvonnissen en -arresten, waarbij pas als er
(cassatie )beroep is ingesteld vonnissen en arresten alsmede zittingsproces-
sen-verbaal worden uitgeschreven is hiermee in strijd. Zie hierover J .C.M.
Leijten, Oat komt er nou van, NJB 1988, p. 181-182. Zie ook HR 29-3-1988,
NJ 1988,813 en HR 12-1·1988, NJ 1988,814.

183 Art. 76, tweede lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht (onverwijld;
uitreiking); art. 32, vierde lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst
(onverwijld; toezending of uitreiking); art. 83, tweede lid, ARAR
(onverwijld; toezending); art. 109, tweede lid, AmbtenarenregIement voor de
gemeentepolitie 1958 (onverwijld; toezending); art. 10, eerste lid, Rechts-
positieregeling onbewldigde ambtenaren van gemeentepolitie (onverwijld;
toezending); art. 108, tweede lid, AmbtenarenregIement voor de rijkspolitie
1975 (onverwijld; toezending); art. 12, eerste lid, Rechtspositieregeling onbe-
zoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie (onverwijld; toezending);
art. 45, tweede lid, Beginselenwet gevangeniswezen j' art. 100, derde lid,
Gevangenismaatregel (binnen 24 uur na de strafoplegging een schriftelijke,
met redenen omklede, mededeling); art. ll-C4, vierde lid, eerste volzin,
RPBO (bij aangetekende brief).



als bij een beslissing door een tuchtrechterl84. Soms dient hij van de ontvangst
te doen blijken door onverwijlde terugzending van een door hem ondertekend
en gedateerd ontvangstbewijs.l85

Ten tweede zal in die gevallen waarin de tuehtprocedure is gestart door een
klaeht van een klager, ook hij gemtcresseerd zijn in de afIoop van de procedure.
De wijze waarop hij geinformeerd wordt, verschilt per regeling. Soms krijgt hij
een afschrift van de beslissingl86.

In de aeeountantswetgeving krijgt de klager weI onverwijld afsehrift van de
gehele of gedeeltelijke ongegrondverklaring van het bezwaar of van het achter-
wege laten van de bereehting ten opzichte van een registeraecountant, maar een
afsehrift van de beslissing tot gegrondverklaring wordt hem pas toegewnden

184 Art. 13e, eerste lid, sub c, Medisehe Tuehtwet; art. 25, eerste lid, Wet op
de paramedisehe beroepen (onverwijld; bij aangetekende brief); art. 87,
eerste lid, sub b, voorstel van Wet big (binnen een week na de uitspraak
daarvan gezonden); art. 35, tweede lid, sub a, voorstel van Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde (onverwijld; bij aangetekende brief);
art. 43, tweede tot en met vijfde lid, Schepenwet (betekening door de
deurwaarder); art. 32, tweede tot en met vijfde lid, Luchtvaartrampenwet;
art. 14, tweede lid, Wet tuehtreehtspraak bedrijfsorganisatie (bij aangete-
kend schrijven); art. 13, tweede en derde lid, Landbouwkwaliteitswet tart.
14, tweede lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie j' art. 13, tweede
lid, en art. 18, derde lid, Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet (bij
aangetekende brief); art. 12, tweede lid, Meststoffenwet j' art. 14, tweede
lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie; art. 66, derde lid, Vag 1988
(de nitspraak bij aangetekend schrijven medegedeeld); art. 42, tweede lid,
sub a, Loodsenwet (onverwijld; bij aangetekende brief); art. 45, tweede lid,
sub a, Wet op de Registeraccountants (onverwijld; bij aangetekende brief);
art. 45, tweede lid, sub a, Wet op de Accountants-administratieeonsulenten
(onverwijld; bij aangetekende brief); art. 50bb, tweede lid, laatste volzin,
en art. SOc, vierde lid, Wet op het Notarisambt (bij aangetekende brief);
art. 46g, tweede lid, en art. 50, aanhef en sub a, Advocatenwet (onverwijld;
beslissingen van de raad van discipline bij aangetekende brief); art. 18,
zesde lid, Octrooigemachtigden-reglement (onverwijld).

185 Art. 83, tweede lid, ARAR; art. 109, tweede lid, Ambtenarenreglement voor
de gemeentepolitie 1958; art. 108, tweede lid, Ambtenarenreglement voor
de rijkspolitie 1975; art. 25, tweede lid, Reglement Dienstvoorwaarden
1980 (NS) (retourneren binnen 48 uur na ontvangst).

186 Art. 13c, eerste lid, sub d, Medische Tuchtwet; art. 87, eerste lid, sub a,
voorstel van Wet big; art. 35, tweede lid, sub b, voorstel van Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde; art. 13, tweede lid, en art. 18, derde
en vierde lid, Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet (degene, die de zaak
aanhangig heeft gemaakt); art. 42, tweede lid, sub b, Loodsenwet; art. 50bb,
tweede lid, laatste volzin, en art. 5Oc,vierde lid, Wet op het Notarisambt;
art. 46g, tweede lid, en art. 50, aanhef en laatste volzin, Advocatenwet;
art. 18, zesde lid, Octrooigemachtigden-reglement. Zie ook paragraaf
3.11.2.6.
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zodra zij onherroepelijk is geworden.187 De achterliggende gedachte is te voorko-
men dat de k1ager aan een veroordeling door de raad van tucht ruirne bekendheid
geeft, waarna alsnog een vernietiging van de beslissing en een afwijzing van de
klacht door de raad van beroep voigt. Sluijter wijst op een nadeel van deze rege-
ling. Ais de registeraccountant beroep instelt tegen de beslissing, waarbij de
klacht gegrond is verklaard, wordt ook de k1ager opgeroepen voor de behande-
ling in hager beroep. Hij heeft dan nag geen afschrift van de beslissing waarvan
beroep ontvangen, omdat die nag Diet in kracht van gewijsde is gegaan. Omdat
die beslissing tezamen met het beroepsehrift de belangrijkste stukken zijn bij de
appelbehandeling,

"moet de k1ager zieh enigszins onthand en verloren voelen indien hij gevolg
geeft aan de oproeping en de behandeling van het beroep, ingesteld door een
registeraceountant, bijwoont. Ik laat nu nag daar in welke bochten ik mij als
secretaris moet wringen, indien een klager na een beslissing waarbij zijn klacht
gegrond is bevonden informeert naar de stand van zaken. De regeling van
artikel45 van de Wet komt niet tot haar recht, indien dan enige mededeling
wordt gedaan, waaruit voIgt dat er een veroordeling is.'·I88

Ten derde worden in de diverse tuchtwetten nag een groat aantal personen en
instanties genoemd aan wie oak een afschrift gezonden moet worden, te weten
aan de daartoe aangewezen hoofdinspecteurs en de inspecteurs van het Staats-
toezicht op de Volksgezondheid="; aan de Rijksinspeeteur, in wiens district de
ondernemer gevestigd isEX); aan de ambtenaar, die is aangewezen om klachten

Art. 45, tweede lid, sub b, t derde lid, Wet op de Registeraccountants; art.
45, tweede lid, sub b, t derde lid, Wet op de Accountants-adrninistratie-
consulenten. Een zelfde regeling bevat art. 25 Wet op de paramedische
beroepen: wei onverwijld afschrift van afwijzing van de klacht, niet-ont-
vankelijkverklaring van de klager of onbevoegdverklaring van het College,
maar van het opleggen van een maatregel pas na gewijsde. Zie ook para-
graaf 3.11.2.6.

188 Sluijter, MAB 1974, p. 388-389. Drion 1987, p. 80-81 bespreekt de positie
van de klager in het medisch tuchtrecht.

189 Art. Be, eerste lid, aanhef en sub a, j' tweede lid, Medische Tuehtwet j'
art. 64, tweede lid, en art. 65, tweede lid, laatste volzin, Reglement
medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen (oak aan de inspecteur van de
geneeskundige dienst van het krijgsmachtdeel waartoe de betrokken arts,
tandarts of apotheker behoort); art. 25, eerste lid, WeI op de paramedisehe
beroepen; art. 87, eerste lid, sub c, voorstel van Wet big (de hoofdinspcc-
teur en de regionale inspeeteur van de volksgezondheid, wie de aangelegen-
heid uit hoofde van de hun toevertrouwde belangen aangaat).

90 Art. 66, derde lid, tweede volzin, Vag 1988.



aanhangig te maken191; aan een ministerl92; aan het lichaam193; aan het orgaan
belast met de verlening van vergunningen voor grensoverschrijdend beroepsgoe-
derenvervoer c.q. aan het orgaan belast met het verlenen van inschrijvingen voor
(grensoverschrijdend) eigen vervoerl94; aan de voorzitter van de Octrooiraad195;
aan bet bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants
(NIVRA)l96; aan de algemene raad van de Nederlandse loodsencorporatie'f";
aan de procureur-generaal, fungerend directeur van politiel98; aan de commissa-
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191 Art. 35, tweede lid, sub c, j" art. 29, eerste lid, voorstel van Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde.

192 Art. 87, eerste lid, sub e, voorstel van Wet big (van Oefensie, ingeval de
beslissing betrekking heeft op een persoon die militair is) en art. 87,
tweede lid, jOart. 63, eerste lid, sub d, e en f, en derde lid, voorstel van
Wet big (van WVC in geval van een schorsing, gedeeltelijke ontzegging of
doorhaling of ontzegging van opnieuw inschrijven); art. 28, tweede lid,
Oeurwaardersreglement (van Justitie; van het besluit tot strafoplegging
genomen door een rechterlijke autoriteit); art. 66, derde lid, tweede
volzin, Uag 1988 (van Verkeer en Waterstaat); art. 13b, eerste lid, Wet r.o.
(van Justitie in geval van ontslag of betreffende non-activiteit); art. 62,
eerste lid, Comptabiliteitswet 1976 (de minister, onder wie de rekenplich-
tige ressorteert).

193 Oat wi! zeggen aan de hoofdbedrijf- en de bedrijfschappen bedoeld in art.
66 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de Iichamen, ingesteld ter
gemeenschappelijke behartiging van belangen, bedoeld in art. 110 van die
wet: art. 14, tweede lid, j" art. 1 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisa-
tie; art. 14 is van overeenkomstige toepassing verk1aard in art. 13, tweede
lid, Landbouwkwaliteitswet en in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet.

194 Art. 66, derde lid, tweede volzin, Uag 1988.
195 ludien bij de beslissing een straf is opgelegd: art. 18, zesde lid, Octrooige-

machtigden-reglement.
196 Art. 45, tweede lid, sub c, Wet op de Registeraccountants jOart. 19, tweede

lid, Verordening op de tuchtrechtspraak (een afschrift van de klacht, van
het verweerschrift en van de beslissing).

197 Art. 42, tweede lid, sub c, Loodsenwet.
198 Art. 65, tweede lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschil-

len (onherroepelijk geworden zijn van de schorsing of ontzegging; P.G.
binnen wiens ressort de gestrafte woont); art. 10, tweede lid, Rechtsposi-
tieregeling onbezoldigde ambtenaren van gemeentepolitie (strafoplegging);
art. 12, tweede lid, Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van het
Korps Rijkspolitie (strafoplegging).



ris in de provincie en de distnctscommandant'P"; aan de officier van justitie2OO;
aan bet betrokken gerecbt20\ aan de deken202; aan de raad van discipline203;

aan de secretaris van bet (boger) beroepsorgaan-P' en aan de ontvange~. De
vraag, of ook aan anderen dan de hier genoemden inlicbtingen over de zaak kan
worden verstrekt, wordt beantwoord in paragraaf 3.11.2.8.

3.11.2.6 Censuur ten aanzien van afschrift

Art. Be, derde lid, Medisebe Tuebtwet geeft bet College of bet gerecbtsbof de
mogelijkheid, om indien bet daartoe termen aanwezig aebt, te bepalen dat aan de
klager, niet zijnde een inspecteur van bet Staatstoezicbt op de Volksgezondbeid,
uitsluitend dat dee! der beslissing wordt toegezonden dat voor bem van belang is.
Deze beperking van bet recbt op kennisneming van de processtukken was aanvan-
kelijk overgenomen in art. 87, tweede lid, voorstel van Wet big, maar is tbans
daaruit gescbrapt. Ook deze klager wordt zo in staat gesteld te beoorde!en of hij
in beroep za1 gaan.206

Ook art. 45, vierde lid, Wet op de Accountants-administratieconsulenten bepaalt,
dat de raad van tuebt bij zijn beslissingen kan bepalen, dat aan de klager kennis
wordt gegeven uitsluitend van dat deel der beslissing, dat voor bem van belang is.
Sluijter scbrijft terecbt over deze bepaling, dat men zicb kan afvragen of van een
beslissing die naar aauleiding van een klacbt wordt gewezen, ooit een deel voor de
klager niet van belang kan zijn. Hier is sprake van een bevoogding in die zin, dat
een recbter bepaalt wat de justitiabele van zijn beslissing te zien krijgt. Deze
bepaling zou nooit moeten worden toegepast en zo spoedig mogelijk uit de wet
moeten verdwijnen.207

199 Art. 12, tweede lid, Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van bet
Korps Rijkspolitie (strafoplegging).

200 Art. 13, tweede lid, laatste volzin, en art. 18, vierde lid, Tucbtrechtbesluit
Landbouwkwaliteitswet (de officier bij de recbtbank van het arrondisse-
ment waar de overtreding werd gepleegd, tenzij deze heeft laten weten dat
daarvan kan worden afgezien); art. 66, derde lid, U ag 1988 (de officier
binnen wiens arrondissement de betrokkene woont of is gevestigd).

201 Art.13b, eerste lid, Wet r.o. (ontslag ofbetreffende non-activiteit).
202 Art. 46g, tweede lid, en art. 50, aanhef en sub b en C, Advocatenwet.
203 In geval van een zaak tegen een lid-advocaat van een raad van discipline:

art. 50, aanhef en sub d, t art. 46a, derde lid, Advocatenwet.
204 Art. Be, eerste lid, aanbef en sub b, Mediscbe Tuchtwet (Centraal College);

art. 87, eerste lid, aanhef en sub d, voorstel van Wet big (centrale tucbt-
college); art. 20 Verordening op de tuebtrechtspraak (raad van beroep).

205 Art. 65, eerste lid, Reglement mediscb tuchtrecht en oplossing van gescbil-
len (de onberroepelijke oplegging van een geldboete wordt ter kennis
gebracht van de ontvanger der directe belastingen van de woonplaats van
bem, aan wie de boete is opgelegd).
Kamerstukken II 1987-1988, 19522, Dr. 7, p. 80 en Dr. 8, onderdeel AA, p. 5
en p.16.

07 Sluijter 1984, p. 105, sub 3.
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3.11.2.7 Bewaren/registratie beslissing

Wordt de tuchtbeslissing geregistreerd en/of hewaard en zo ja, door wie? Zodra
de kamer van de raad van tucht bij de behandeling van een zaak betreffende een
register accountant haar laatste beslissing heeft genom en, zenden de leden van de
kamer de in hun bezit zijnde stukken, die op deze zaak betrekking hebben, aan de
secretaris van de raad. Deze draagt zorg, dat de stukken in het archief van de raad
worden bewaard, of, voor zover zij overtollig zijn, worden vernietigd.208 Op grond
van art. 50a, derde lid, Wet op het Notarisambt is de griffier van de arrondisse-

I
mentsrechtbank bewaarder van het archief van de Kamer van Toezigt.

Een vergelijkbare oplossing is gekozen in art. 14a, eerste lid, Medische
Tuchtwet, dat de secretaris van het Centraal College de plicht oplegt de hem

I
toegezonden209 beslissingen te bewaren en te registreren. Art. 90, eerste lid,

I
voorstel van Wet big verplicht de secretaris van het centrale tuchtcollege daartoe.

Een andere mogeliJkheid is dat van een strafoplegging aantekening wordt ge-
daan in een register. 10 Op grond van art. 103 Gevangenismaatregel wordt deze

I aantekening gehouden van elke strafoplegging. Indien een straf door de bekIag-
commissie wordt herzien, wordt daarvan in het register mededeling gedaan.
Indien de bekIagcommissie van oordeel is dat de gedetineerde niet had behoren
te worden gestraft, worden de gegevens die op de strafoplegging betrekking heb-
ben uit bet penitentiair dossier van de gedetineerde verwijderd en vernietigd. Dit
gebeurt ook indien de herziening plaats vindt door een beslissing van de sectie
gevangeniswezen van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing.

In dit kader is ook de Wet persoonsregistraties/U van belang. Deze wet geeft
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot persoons-
registraties uitvoering aan art. 10, tweede en derde lid, van de Grondwet. Art. 1
definieert een persoonsregistratie als

"een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking
hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of
met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is
aangelegd".

Een persoonsgegeven is

"een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon".

De bedoeling was dat binnen een jaar na de inwerkingtreding van artikel 7 van de
Wet (dus v66r 1 juli 1990) bij algemene maatregel van bestuur regels zouden wor-
den gesteld inzake het opnemen in een persoonsregistratie van persoonsgegevens

208 Art. 21 Verordening op de tuchtrechtspraak.
209 Zie paragraaf 3.11.2.5.
210 Art. 18, zevende lid, Octrooigemachtigden-reglement bepaalt, dat door de

Voorzitter van de Octrooiraad van de aanvang en het einde van een schor-
sing aantekening wordt gedaan in het register van octrooigemachtigden.

211 Kamerstukken II 1984-1985, 19095; Stb. 1988,665.
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van tuchtrechtelijke aard. Binnen drie jaren na de inwerkingtreding van die alge-
rnene rnaatregel van bestuur zaI een voorstel van wet tot regeling van dat onder-
werp aan de Staten-Generaal worden gedaan.

De termijn van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur is niet
gehaald. Thans is weI een ontwerp-Besluit gevoelige gegevens gepubliceerd in de
Staatscourant.212 Art. 6 van het ontwerp-Besluit bepaalt:

"Persoonsgegevens van tuchtrechtelijke aard, betreffende de toepassing van een
wettelijk geregeld tuchtrecht, worden slechts opgenomen in persoonsregistra-
ties, gehouden door of ten behoeve van organen, diensten of instellingen die bij
of krachtens de wet met de behandeling van de betrokken [eiten zijn belast."
(cursivering door mij, ML)

De toelichting op deze bepaling is nog korter:

"Niet wettelijk geregeld tuchtrecht - de WPR onderscheidt op dit punt niet -
kan zonder bezwaar ongemoeid worden gelaten."

Voorts bevat art. 7 van het ontwerp-Besluit een algemene restbepaling waarin
voor de opneming van de betrokken gegevens een bijzondere legitimatie wordt
verlangd.

Het is interessant art. 6 te vergelijken met art. 5, waarin een regeling wordt ge-
geven betreffende persoonsgegevens van strafrechtelijke aard zonder de toevoe-
ging "betreffende de toepassing van" het strafrecht. Dit leidt tot de vraag vanaf
welk moment er sprake is van toepassing van een wettelijk geregeld tuchtrecht.
Is dat het moment van de verdenking van het plegen van een tuchtvergrijp (para-
graaf 3.9.2) of het indienen van een k1acht c.q. ambtshalve vervolging (paragraaf
3.2) of pas het moment dat daadwerkelijk een tuchtsanctie wordt opgelegd (para-
graaf 3.11). Wordt het wettelijk geregeld tuchtrecht niet toegepast indien bijvoor-
beeld een minnelijke schikking wordt bereikt (paragraaf 3.10.5)?

Art. 5 ziet op "a. persoonsregistraties, gehouden door of ten behoeve van
organen, diensten of instellingen die bij of krachtens de wet zijn belast met de
opsporing of vervolging van stralbare feiten of met andere taken van justitiele
aard". De vraag is waarom dit niet is overgenomen in art. 6 bijvoorbeeld als "bij
of krachtens de wet zijn belast met de opsporing of vervolging van tuchtvergrijpen
of met andere taken van tuchtrechtelijke aard". In art. 6 wordt nu dus gesproken
van "bij of krachtens de wet met de behandeling van de betrokken feiten zijn
belast." Getwijfeld kan worden of deze zinsnede aileen betrekking heeft op de
persoonsregistraties gehouden door of ten behoeve van de tuchtcolleges (zie
paragraaf 3.4). Als dat bedoeld is, is de omscbrijving "organen, diensten of
instellingen" wat omslachtiger. In dit kader kan overigens gewezen worden op de
reactie van de geneeskundige hoofdinspectie voor de geestelijke volksgezondheid

aarin aandacht wordt gevraagd voor de positie van het Staatstoezicht op de
olksgezondheid: het Staatstoezicht is niet belast met de behandeling van tuchtza-

12 Stcrt. 1990, 107, p. 13 besproken door F. Kuitenbrouwer, Een zwak ontwerp-
besluit over gevoelige (medische) gegevens, TvGR 1990, p. 486-499.



"De voorgestelde bijzondere bepaling in artikel 6 impliceert, dat wat de
vastlegging van persoonsgegevens door instanties van tuchtrechtspraak in de
particnliere sector betreft, de status quo wordt bevestigd, in die zin dat
hiervoor het thans geldende regime in de artikelen 4 en 5 WPR wordt geconti-
nueerd. De Kamer ziet ook voor deze categorie registratiehouders gaarne het
noodzakelijkheidscriterium geintroduceerd, temeer daar tuchtrecht in de prak-
tijk van de beroepsgroep een pseudostrafrechtelijk karakter kan hebben. De
Kamer vraagt zich in dit verband overigens af of een bijzondere voorziening
zoals hier voorgesteld, voldoende rechtvaardigin~ vindt in het licht van de
algemene regeling in artikel 7 van het Besluit."21

ken, maar krijgt weI - in het kader van haar wettelijke taken - de uitspraken van
de medische tuchtrechter. Deze uitspraken worden geregistreerd.213

Over het ontwerp is door de Registratiekamer advies uitgebracht, nadat een
ieder in de gelegenbeid was gesteld om op het ontwerp schriftelijk commentaar
te leveren. Daarin wordt met betrekking tot art. 6 van het ontwerp-Besluit slechts
de beperking tot het wettelijk geregelde tuchtrecht bekritiseerd:

"op het standpunt dat tuchtrechtelijke beslissingen in principe openbaar
(behoren te) zijn als deze algemenere belangen raken, tenzij gelijktijdige straf-
vervolging is ingesteld. De consument kan dan beslissen of hij van de geboden
dienstverlening van instelling of persoon gebruik wi! maken. De verlener van
diensten of goederen waarvoor een vorm van tuchtrecht bestaat, weet dat hij
hieraan onderworpen kan worden. In deze zin vinden wi}dat deze gegevens niet
onder het besluit gevoelige gegevens hoeven te vallen."2 5

Voor uitbreiding van art. 6 tot het privaatrechtelijk geregelde tuchtrecht pleiten
in hun reactie op het ontwerp ook respectievelijk het Nederlands Instituut van
Psychologen, de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistraties, het NJCM, de
Consumentenbond en de Gezondheidsraad. Daarentegen staat Konsumenten
Kontakt als consumentenorgauisatie

De Minister van Defensie heeft reeds een Privacy-regeling centrale registratie
tuchtrechtelijke gegevens voor respectievelijk de Koninklijke Marine, de
Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Lucbtmacbt opgesteld216.De drie

213 Te vinden in Bijlage 2 bij bet Advies van de Registratiekamer or.
WGAG/I991/1,14-1-1991.

214 Advies van de Registratiekamer or. WGAG/I991/1, 14-1-1991, p. 13.
215 AIle genoemde reacties zijn te vinden in Bijlage 2 bij het Advies van de

Registratiekamer or. WGAG/I991/1, 14-1-1991.
216 AIle drie te vinden in StCTt.29-10-1985, 210, p. 6-7, gewijzigd Stcrt.

19-9-1986, 181, p. 22 ter uitvoering van de Aanwijzingen van de minister-
president van 7-3-1975, Stcrt. 1975,50 en van 16-7-1982,Stcrt. 1982, 156
inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met
geautomatiseerde systemen waarin persoonsgegevens zijn opgenomen bij
de Rijksoverheid.
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regelingen bevatten na een begripsbepaling, een omschrijving van de doelstelling
van de registratie, een omschrijving van de op te nemen gegevens en een beschrij-
ving van het functioneren van de registratie. Strikt bepaald wordt aan wie gege-
vens lrunnen worden verstrekt. Toegang tot de registratie bebben uitsluitend en
slechts binnen bet kader van de hun opgedragen werkzaambeden, de door de
bouder aangewezen personen. De geregistreerde heeft recbt op kosteloze kennis-
neming van de omtrent bern geregistreerde gegevens en de mogelijkheid om cor-
rectie van de gegevens te vragen. Ook de beveiliging en bewaartermijnen van de
gegevens (in beginsel zes jaar en op onderdeelsniveau vier jaar) worden geregeld.
Op grond van art. 10 Gw zullen deze regelingen bij of kracbtens de wet moeten
worden vastgesteld.

3.11.2.8 Verstrekken inlichtingen over zaak aan derden moge/ijk

Art. 838 Rv luidt:

"De griffiers en andere bewaarders van openbare registers moeten daarvan,
zonder regterlijk bevel, tegen betaling der hun toekomende regten, afschrift of
uittreksel afIeveren aan aile degenen die zulks vorderen, op straffe van vergoe-
ding van kosten, scbaden en interessen. Niettemin zuIIen aan hen die geene
partijen in de zaak zijn geweest geene uitgiften van arresten of vonnissen in
strafzaken kunnen worden uitgereikt, zonder magtiging van den voorzitter van
het hof of de regtbank, welke dezelve geveld heeft, en het verzoek daartoe zal
aileen worden toegestaan op bet bewijs, dat de verzoeker daarbij belang beeft."

Enkele tuchtregelingen maken het ook uitdrukkelijk mogelijk inlichtingen over de
uitspraak aan derden te verstrekken. Op grond van art. 66, vierde lid, Vag 1988

l
ligt de uitspraak gedurende drie weken na dagtekening voor een ieder ter inzage
bij de secretaris van bet tucbtcollege alsmede ten kantore van het orgaan, belast
met de verlening van vergunningen voor grensoverschrijdend beroepsgoederen-

'vervoer of belast met het verlenen van inschrijvingen voor eigen vervoer.
Art. 91 voorstel van Wet big bepaalt dat de secretarissen van de tuchtcolleges

aan degene die daarom verzoekt, tegen betaling der kosten, afschriften van
onherroepelijke beslissingen van de tuchtcolleges kunnen verstrekken.

"Zodanige afschriften worden niet dan na macbtiging van de voorzitter van het
college dat de desbetreffende beslissing beeft gegeven, verstrekt. Een verzoek
daartoe wordt aileen toegestaan ingeval de verzoeker beeft aangetoond dat hij
daarbij belang beeft. In de afschriften worden de in de desbetreffende beslis-
singen vermelde namen, voornamen en woonplaatsen van de klagers, degenen
over wie is geklaagd, de getuigen en de deskundigen weggelaten."

I
Op grond van art. 46 Schepenwet en art. 35 Luchtvaartrampenwet wordt aan
belangbebbenden kosteloos inzage en op hun kosten uittreksel of afschrift van de
uitspraken van de Raad door de secretaris verstrekt, berekend volgens bet tarief
voor uittreksels of afschriften van vonnissen in strafzaken.

Enkele tucbtwetten bepalen ook expliciet dat door de secretaris van het
tuchtcollege desgevraagd aan de tuchtcolleges, de leden van de rechterlijke mach!



en de ambtenaren van het openbaar ministerie inlichtingen omtrent onherroepe-
lijke beslissingen worden verstrekt.217

3.11.2.9 Bekendmaking

Enkele aspecten van openbaarheid van de uitspraak zijn in de vorige paragrafen aI
aan de orde gekomen. In paragraaf 3.11.2.1 is de uitspraak van de beslissing in het
openbaar, aan de orde gekomen. In paragraaf 3.11.2.5 is beschreven aan wie een
afschrift van de beslissing wordt gegeven. In paragraaf 3.11.2.8 is besproken of
ook aan derden inlichtingen over de zaak lrunnen worden verstrekt.

Daarnaast kan aan een beslissing, die interessant is wat betreft de procedurele
aspecten en/of wat betreft de toepassing van de tuehtnorm, ruimere bekendheid
worden gegeven via opname van een geanonymiseerde versie in bijvoorbeeld een
jurisprudentierubriek in een tijdschrift. Dat gebeurt thans nog veel te weinig en
erg versnipperd.

Beslissingen in tuehtzaken, waarin in eerste aanleg een tuchtorgaan over de zaak
oordeelt, worden sporadisch gepubliceerd. Uitspraken van het Hoog Militair
Gereehtshof op grond van de Wet op de Krijgstucht verschijnen in het Militair
Reehtelijk Tijdsehrift.

Disciplinaire beslissingen ten aanzien van ambtenaren worden opgenomen in
het Tijdschrift voor ambtenarenrecht (TAR) en in de AB, beslissingen ten aan-
zien van gedetineerden in het blad Penitentiaire Informatie, sinds 1990 Sancties
geheten.

In die gevallen waarin een tuchtrechter in eerste aanleg een beslissing neemt,
wordt ook zeer terughoudend gepubliceerd. Op grond van art. 13b Medische
Tuchtwet kan het College of het gerechtshof dat een beslissing heeft genom en,
om redenen, aan het algemeen belang ontleend, bepalen dat die beslissing met
weglating van de namen en woonplaatsen van de daarin genoemde personen als-
mede van de andere gegevens welke omtrent die personen een aanwijzing bevat-
ten, geheel of ten dele zal worden bekend gemaakt, nadat de beslissing onherroe-
pelijk geworden is, in door hem aangewezen tijdsehriften of nieuwsbladen.218
Dat is in ieder geval de Nederlandse Staatscourant, en daarnaast gewoonlijk het
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
en Medisch Contact, maar soms ook de Nederlandse Jurisprudentie (NJ), de
Rechtspraak van de Week, het Tijdschrift voor Verloskundigen, het Tijdschrift
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217 Art. 14a, tweede en derde lid, Medisehe Tuchtwet (door de secretaris van het'
Centraal College); art. 90, tweede en derde lid, voorstel van Wet big
(secretaris van het centrale tuchtcollege); art. 35, derde lid, voorstel van
Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (secretaris van het veterinair
tuehtcollege aan de gerechten en het OM); art. 42, derde lid, Loodsenwet
(secretaris van het tuchtcollege loodsen aan de gerechten en het OM). Zie
ook paragraaf 3.10.2.

218 Zie ook art. 13d Medische Tuchtwet (de bekendmaking van de sehorsing en
de ontzegging van de bevoegdheid) j' art. 62a en art. 63 Reglement medisch
tuchtrecht en oplossing van geschillen.



voor Psychiatrie, het Pharmaceutisch Weekblad, het Nederlands Tandartsenblad
en het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Daarnaast zijn er twee boe-
ken219, die een jurisprudentieoverzicht geven. Daarin wordt overigens de vind-
plaats in de Staats courant niet vermeld. De regeling uit de Medische Tuchtwet is
overgenomen in art. 86 voorstel van Wet big.

Art. 16, derde en vierde lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de
diergeneeskunde koppelt de mogelijkheid tot bekendmaking in de Staatscourant
en aanbieding aan in de bes1issing aangewezen tijdschriften of nieuwsbladen aan
het opleggen van een maatrege!. Een bes1issing, waarin een k1acht ongegrond
wordt verklaard, kan echter ook interessant zijn om te publiceren. Dat blijkt wei
uit de publikatie van medische tuchtzaken in de Staatscourant,

Uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart verschijnen als bijvoegsel van de
Nederlandse Staatscourant.P"

Ook de uitspraken van de Raad voor de Luchtvaart worden gepubliceerd als
bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant221 en soms in het tijdschrift Avia.

In paragraaf 3.11.2.8 is art. 66, vierde lid, Uitvoeringsbesluit autovervoer
goederen 1988 reeds ter sprake gekomen.

Tuchtuitspraken betreffende registeraccountants worden gepubliceerd in het
tijdschrift de Accountant. Bovendien kan men zich abonneren op een losbladige,
geannoteerde versie, getiteld Jurisprudentie Tuchtrechtspraak. Uitspraken terzake
van accountants-administratieconsulenten worden gepubliceerd in de Accountant-

, adviseur.
In bet tijdschrift SEW verschijnen soms tuchtuitspraken betreffende de Wet

tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie.
Incidenteel wordt een tuchtuitspraak betreffende een notaris geplaatst in het

Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), soms ook in de
NJ of de Rechtspraak van de Week. Overigens is openbaarheid van de uitspraak
hier nog steeds geen regel, Art. SOc, eerste lid, laatste vo1zin, Wet op het Notaris-
ambt bepaalt sinds 1984, dat de Kamer van Toezicht bij het opleggen van een
berisping of een berisping met waarschuwing, indien enig door deze bepaling
beschermd belong dot vordert, kan besluiten tot openbaarmaking op door haar te
bepalen wijze van de opgelegde maatregel, aI dan niet met de gronden waarop
hij rust. De memorie van toelichting verklaarde deze passage als voigt:

"De kamer zaI bij haar beslissing hieromtrent met name dienen te overwegen of
openbaarmaking ter bevordering van een goede taakuitoefening door het nota-
riaat, dan wei tot herstel van geschokt vertrouwen, gewenst is. De voordracht

219 J.F. Rang, Rechtspraak Medisch Tuchtrecht 1930-1976, Kluwer Deventer
1977, Serie medisch recht, or. 11 en P J.W. de Brauw en L.E. Kalkman-
Bogerd, Rechtspraak Medisch Tuchtrecht 1976-1987, Kluwer Deventer
1988, Serie gezondheidsrecht, or. 21.

220 Art. 42, vijfde lid, Schepenwet. Door de zorg van de Scheepvaartinspectie
zijn in 1968 de uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart over de periode
1950 tot en met 1967 gebundeld en uitgegeven door de Staatsuitgeverij. In
1975 is deze uitgave herzien en bijgewerkt tot en met 1974.

221 Art. 30, vijfde lid, Luchtvaartrampenwet.
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tot afzetting is een maatregel van niet -definitieve aard, waarop steeds een, wei
definitieve, beslissing van bet gerecbtsbof zaI volgen, waarvan bet hof de
openbaarmaking kan bevelen. In dit licbt is er geen aanleiding om ook de
mogelijkheid te openen, dat een voordracbt tot afzetting openbaar wordt
gemaakt:222

Het gaat niet zozeer om de betrokken notaris, maar om bet nut van openbaarma-
king in bet algemeen. Het is een signaal aan de beroepsgenoten en aan de samen-
leving, dat de norm op deze wijze wordt gebandbaafd. Deze openbaarmaking is
ook niet bedoeld aIs bijkomende straf. De Kamer is vrij in de wijze waarop zij
aan baar beslissing bekendbeid doet geven. Vermelding in de Staatscourant is
mogelijk, maar niet verplicbt.223 AIs bet ecbter gaat om bekendheid geven aan
de wijze van normhandhaving, is in beginsel irrelevant of een k1acbt gegrond of
ongegrond is verklaard. In ieder geval moet op ruime scbaal gebruik worden ge-
maakt van de publikatiebevoegdheid, omdat publikatie in een incidenteel geval
joist wei kan gaan werken als bijkomende straf.

Op grond van art. 48, eerste lid, Advocatenwet wordt een beslissing van een
raad van discipline wel in bet openbaar uitgesproken. Bovendien kan de raad op
grond van art. 48, derde lid, en art. 6Oa, derde lid, Advocatenwet bij de beslissing
boudende oplegging van een berisping, een schorsing of een scbrapping besluitcn
tot openbaarmaking van de opgelegde maatregel, al dan niet met de gronden
waarop zij berust, op de door bem te bepalen wijzen. Uitspraken worden gewoon-
lijk gepubliceerd in bet Advocatenblad in de rubriek Disciplinaire beslissingen.
Bovendien wordt sinds 1983 in bet register ook de in die jaargang opgenomen
tuchtuitspraken verkort weergegeven, Ten behoeve van de leden van de tucht-
coUeges is een kaartsysteem op de gepubliceerde tucbtrechtelijke beslissingen
gemaakt224 .

Indien de aan een octrooigemacbtigde opgelegde straf bestaat in schorsing of
ontzetting, wordt daarvan, zodra de daartoe strekkende beslissing onherroepelijk
is geworden, door de Voorzitter van de Octrooiraad openbare kennisgeving
gedaan.225 Uitspraken worden gepubliceerd in het Bijblad bij de Industriele
Eigcndom".

Een enkele uitspraak betreffende een makelaar is te vinden in de NJ.

222 Kamerstukken II 1981-1982, 17404, Dr. 3, p. 6-7.
223 Kamerstukkcn II 1982-1983, 17404, Dr. 5, p. 2-3 en p. 9; Dr. 6, p. 2-3 en p.

7; Kamerstukken II 1983-1984, 17404, Dr. 10, p. 2; Dr. 13 (amendement);
Handelingen II, 28-3-1984, p. 4086, m.k.; 29-3-1984, p. 4132, l.k.; p. 4135,
l.k.; p. 4137-4138; 3-4-1984, p. 4146 (amendement verworpen); Kamer-
stukken 11983-1984,17404, Dr. 159a, p. 2; Dr. 159b,2.
Zie ook Santen 1984, p. 166 en p. 182-183.

224 Zie hierover Advocatenblad 1979, p. 449-450.
225 Art. 18, zevende lid, eerste volzin, Octrooigemacbtigden-reglement.

440



3.11.2.10 Jaarverslag

Een mogelijkheid om bekendheid te geven aan de jurisprudentie en om bet nodige
inzicht te verkrijgen betreffende de gang van zaken bij de tucbtcolleges, is bet
opstellen en verspreiden van een jaarverslag. Art. 92 voorstel van Wet big legt de
tucbtcolleges de verplicbting op om jaarlijks v66r 1 april verslag uit te brengen
omtrent bun werkzaambeden in bet afgelopen kalenderjaar. Dit verslag wordt,
tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.

Thans brengt reeds bet mediscb tuchtcollege te Amsterdam een jaarverslag
uit.226 Ook de raad van discipline te Amsterdam volgde dit voorbeeld over de
jaren 1986-1987227, waarna bet bofvan discipline niet acbterbleej228. Ook een

. bescbrijving van de notariele tucbtrecbtspraak in boger beroep volgde.229

\ 3.11.2.11 Sancties gesleld op niet-naleving vall procedurevoorschriften
,
I Enkele tucbtbepalingen bepalen uitdrukkelijk dat niet-naleving van een voor-
I scbrift leidt tot nietigbeid.
I Op grond van art. 36 voorstel van Wet op de uitoefening van de diergenees-
, kunde zijn beslissingen van bet veterinair tuchtcollege, genomen met een ander
, aantal personen of in een andere samenstelling dan is voorgeschreven, nietig. Het
zelfde bepaalt art. 43 Loodsenwet met betrekking tot beslissingen van bet tucht-

,college loodsen.
Art. 48, eerste lid, Advocatenwet eist dat op straffe van nietigbeid de beslissin-

gen van de raad van discipline over de voorgelegde klacbten met redenen zijn
:omkleed en in bet openbaar worden uitgesproken.

m Zie bijvoorbeeld bet Verslag over de jaren 1976·1980, Tijdschrift voor
Gezondbeidsrecht (TvGR) 1982, p. 18-23; de jaren 1981-1983, TvGR 1985, p.
19-28, ook gepubliceerd als JA. Schroeder, Werkzaamheden Medisch Tucht-
college Amsterdam, Over de jaren 1981 tot en met 1983, Adv.bl. 1984, p.
518-524. Zowel het verslag over bet jaar 1975 als over de jaren 1984-1986
zijn bij mijn weten niet in een tijdscbrift gepubliceerd.
Ook verslagen van bet Centraal Medisch Tucbtcollege zijn gepubliceerd:
Jaarverslag 1980 en 1981, TvGR 1983, p. 138-141 en Jaarverslag 1982, TvGR
1984, p. 27-28.

127 JA. Schroeder, Jaarverslag Raad van Discipline Amsterdam, Adv.bl. 1988, p.
194-204.

228 Zie over het jaar 1987: P.M. Witteman, Verslag Hof van Discipline, Adv.bl.
1988, p. 564-566. P.M. Witteman, Verslag van bet Hof van Discipline over
1988 en 1989, Adv.bl. 1990, p. 333-335.

129 J. van Siooten, De notariele tuchtrecbtspraak in hoger beroep in de jaren
, 1985 tim 1988, (I) WPNR 5927, p. 477-481; (II) WPNR 5928, p. 493-4%;

(ill) WPNR 5929, p. 517-520. Het jaar 1989 is besproken in WPNR 5978,
p.661-665.
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3.12 Rechtsmiddelen

In het wettelijk geregelde tuehtrecht moet de mogelijkheid bestaan tegen de
tuchtrechtelijke beslissing reehtsmiddelen aan te wenden. Als argumenten kunnen
aangevoerd worden (het streven naar) eenheid van rechtspraak, beseherming
tegen willekeur van het tuchteollege en de mogelijkheid gemaakte vergissingen te
herstellen.!

In deze paragraaf worden een aantal rechtsmiddelen besproken, te weten verzet
(3.12.2 en 3.12.3), (hoger) beroep c.q. prorogatie (3.12.4 en 3.12.5), cassatie
(3.12.6) en herziening (3.12.7). In paragraaf 3.12.1 komen spoedprocedures aan
de orde.

In het tuchtreeht ten aanzien van rechters op grond van de Wet r.o. is in het
geheel niet voorzien in de mogelijkheid een rechtsmiddel aan te wenden regen
de disciplinaire beslissing in eerste aanleg (en dus in dit geval tevens hoogste
aanleg) van de Hoge Raad e.q. van de presidcntcn.I

In de inleiding van paragraaf 3.12.4 worden de regelingen besproken waarin
geen hoger beroep, maar wei een ander reehtsmiddel, mogelijk is.

3.12.1 Kort geding/spoedproccdure/voorlopige voorzieningen?

In geen enkele wettelijke luehtregeling is een kort-gedingprocedure of een andere'
spoedprocedure opgenomen.

Wie zouden behoefte kunnen hebben aan een snellere beslissing? Enerzijds zal
een tuehtreehtelijk reehtssubjeet zo spoedig mogelijk een beslissing tegemoet
willen zien indien hij van mening is dat hij volkomen ten onreehte is aangeklaagd.
In ieder geval dient er sprake te zijn van een bereehting binnen een redelijke
termijn (zie paragraaf 3.7.3.10 en 3.11.2.2).

Anderzijds zal er de behoefte kunnen bestaan zo spoedig mogelijk een halt toe
te roepen aan een tuehtreehtelijk reehtssubjeet dat ernstige tuchtrechtelijke ver-
grijpen heeft gcpleegd of wellieht blijft plegen. Indien een tuehtreehtelijk rechts-
subject niet in zijn funetie gehandhaafd kan worden tijdens het onderzoek,
bestaat er vaak de mogelijkheid de betrokkene te sehorsen gedurende die periode
(zie paragraaf3.11.1.6). Ook is van belang ofhet instellen van een reehtsmiddel
wei of juist geen schorsende werking heeft op de tenuitvoerlegging van een in
eerste aanleg opgelegde tuehtsanetie. De tenuitvoerlegging van saneties wordt
besproken in paragraaf 3.13. Ook wordt daar ingegaan op de mogelijkheid dat de
beslissing ten aanzien van reeds ten uitvoer gelegde saneties alsnog in hager
beroep wordt vernietigd. De vraag is of en zo ja, in welke vorm er dan schadeloos-
stelling kan plaatsvinden.

1 Taat 1948, p. 89-90. Zie oak De Doelder 1981, p. 139-141.
2 Zie ook J. Remrnelink, De Hoge Raad als tuehtreehter, in: Handhaving van

de rechtsorde, bundel aangeboden aan Albert Mulder, W.E.J. Tjeenk Willink
Zwolle 1988, p. 183-195.
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3.12.2 Verstek

In paragraaf 3.7 is het onderzoek ter zitting in eerste aanleg besproken. In
paragraaf 3.7.3.2 is uiteengezet dat er over het algemeen van wordt uitgegaan, dat
het tuchtrechtelijke rechtssubject bij dat onderzoek ter zitting aanwezig is. Als
hij echter niet in persoon komt opdagen en zich oak niet laat vertegenwoordigen,
moet het tach mogelijk zijn het onderzoek ter zittin~ af te ronden met een
beslissing. Er voigt dan een veroordeling bij verstek , waartegen het rechtsmiddel
verzet" kan worden aangewend.

Het Europese Hof voor de Rechten van de mens heeft in de zaak Colozza5

uiteengezet wanneer in zijn ogen een veroordeling bij verstek in een strafzaak
mogelijk is. De feiten in deze zaak liggen aldus. Tegen Colozza, een Italiaan,
wordt in 1972 bij de Rechtbank in Rome een strafvervolging aangevangen terzake
van oplichting. Het blijkt niet mogelijk Colozza hiervan op de hoogte te stellen,
omdat hij is verhuisd en hij zijn nieuwe adres niet aan het bevolkingsregister
heeft doorgegeven. De onderzoeksrechter besluit daarop dat Colozza "irreperi-
bile' (zonder bekende woon- of verblijfplaats) is en benoemt een advoeaat voor
hem. Aile gerechtelijke mededelingen worden betekend door uitreiking aan de
griffier van de reehtbank. Nadat tot driemaal toe een arrestatiebevel niet kan
worden geexecuteerd omdat de justitie Colozza's juiste ad res nag altijd niet heeft
achterhaald, wordt hij als "latitante" beschouwd, dat wil zeggen als iemand die
zich opzettelijk onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk bevel. In
december 1976 wordt Colozza bij verstek tot zes jaar gevangenisstraf en een boete
eroordeeld. Omdat zijn advoeaat niet in beroep gaat, gaat het vonnis in januari
977 in kracht van gewijsde. In september van dat jaar wordt Colozza gearres-
eerd. Hij tekent onmiddellijk verlaat beroep aan. De beroepstermijn begint dan

tas te lopen op het moment dat de veroordeelde van het vonnis hoort. Een verlaat
eroep is echter niet -ontvankelijk indien de veroordeelde op wettige wijze "lati-
ante" is verklaard en niet kan aantonen, dat hij zich niet aan de greep van justitie

heeft pogen te onttrekken. Noeh in hager beroep, noeh in eassatie slaagt Colozza
erin een nieuwe behandeling van zijn zaak te krijgen. Het Europese Hof voor de
Rechten van de mens oordeelt hierover als volgt'':

"27. Although this is not expressly mentioned in paragraph 1 of Article 6, the
object and purpose of the Article taken as a whole show that a person "charged
with a criminal offence" is entitled to take part in the hearing. ( ..)
28. In the instant case, the Court does not have to determine whether and under

3 Art. 75-80, art. 93 en art. 139 Rv; art. 271, 323 en 325 Sv. Geen verstek en
vervolgens verzet tegen ecn verstekvonnis in het adrninistratief procesrecht:
Tak/Ten Berge 1983, p. 61, nr. 1063.

4 Besproken in paragraaf 3.12.3.
5 Colozza, Series A, vol. 89.
6 Colozza, Series A, vol. 89, p. 14-16, oak opgenomen in NJ 1986,685, met

noot van Th.W. van Veen achter NJ 1986,686. Zie de noot van C.F. Ruter in
AA 1986, p. 309-315 voor de mogelijke implicaties van dit arrest voor de
Nederlandse strafvordering.



what conditions an accused can waive exercise of his right to appear at the
hearing since in any event, according to the Court's established case-law,
waiver of the exercise of a right guaranteed by the Convention must be
established in an unequivocal manner ( ..).
In fact, the Court is not here concerned with an accused who bad been notified

in person and who, baving thus been made aware of the reasons for the cbarge,
had expressly waived exercise of his right to appear and to defend bimself. The
Italian authorities, relying on no more than a presumption ( ..), inferred from
the status of "latitante" which they attributed to Mr. Colozza that there had
been such a waiver."

Kortom, degene "cbarged with a criminal offence" heeft het recht bij de behandc-
ling aanwezig te zijn. Het Hof laat in het midden of bij ook van dit recht afstand
kan doen. Als het mogelijk is, zal hij in persoon op de hoogte moeten zijn gesteld
van en zo bekend zijn met de gronden van de vervolging, waarna het afstand
doen in ieder geval op ondubbelzinnige wijze zal moeten gebeuren. Anderzijds is
berechting bij verstek mogelijk, mits de gelegenheid bestaat alsnog een nieuwe
behandeling van de zaak te krijgen door een gerecht dat bevoegd is te beslissen
over feiten en rechtsvragen:

"29. ( ..) As was pointed out by the Government, the impossibility of holding a
trial by default may paralyse the conduct of criminal proceedings, in that it
may lead, for example, to dispersal of the evidence, expiry of tbe time-limit
for prosecution or a miscarriage of justice. However, in the circumstances of
the case, this fact does not appear to the Court to be of such a nature as to
justify a complete and irreparable loss of the entitlement to take part in the
hearing. When domestic law permits a trial to be held notwithstanding the I
absence of a person "charged with a criminal offence" who is in Mr. Colozza's
position, that person should, once be becomes aware of the proceedings, be able
to obtain, from a court which has heard bim, a fresh determination of the merits'
of the charge:'

I.c. werd noch in hoger bcroep noch in cassatie de beweerde schending hersteld.

"32. Thus, Mr. Colozza's case was at the end of the day never heard, in his
presence, by a "tribunal" which was competent to determine all the aspects of
the matter."

Volgens het Hofkan men Colozza niet tegenwerpen, dat hij zelfverantwoordelijk
is voor deze situatie omdat hij geen adreswijziging bad doorgegeven. Deze
tekortkoming

"concerns nothing more than a regulatory offence ( ..); the consequences which
the Italian judicial authorities attributed to it are manifestly dispropor-
tionate, having regard to the prominent place which the right to a fair trial
holds in a democratic society within the meaning of the Convention ( ..):'

444



445

Over het algemeen is verstek niet geregeld in het wettelijk tuchtrecht. Het uit-
gangspunt is dat de tuchtrechtelijke rechtssubjecten verschijnen ter zitting." Een
regeling is weI opgenomen in art. 37 Schepenwet, wat ongetwijfeld verband houdt
met de hier veer grotere kans dat de aangeklaagde vcrblijft in het buitenland op
het moment dat de zitting plaatsvindt. In art. 25 Luchtvaartrampenwet is dezelfde
regeling opgenomen. Verstek wordt op grond van beide wetten verleend indien de
betrokkene niet persoonlijk of bij gemachtigde op de gedane oproeping (art. 43
Schepenwet en art. 32 Luchtvaartrampenwet) is verschenen.

3.12.3 Verzet

Het rechtsmiddel verzetf komt bijna niet voor in het wettelijke tuchtprocedure-
recht. Verzet tegen veroordeling bij verstek is te vinden in art. 37 en volgende
van de Scbepenwet en art. 25 en volgende van de Luchtvaartrampenwet. Als het
tuchtrechtelijk rechtssubject niet persoonlijk of bij gemachtigde verschenen is,
dan wordt op grond van genoemde artikelen verstek? tegen hem verleend en beeft
onderzoek en beslissing buiten zijn tegenwoordigbeid plaats. Indien de uitspraak
hem in persoon is betekend, dan kan hij binnen veertien dagen na die betekening
daartegen verzet doen bij een schriftelijke memorie te rich ten aan de voorzitter.
Indien de uitspraak hem niet in persoon is betekend, kan dit binnen veertien dagen
nadat zich een omstandigheid heeft voorgedaan, waaruit voortvloeit dat de uit-
spraak hem bekend was. Het verzet schorst de tenuitvoerlcggingl'', De Raad is
bevoegd het gehele onderzoek te heropenen of, na de gestrafte in de gelegenheid
te hebben gesteld zijn memorie mondeling toe te lichten, dadelijk einduitspraak
te doen.

Op grond van art. 50bb Wet op het Notarisambt en van art. 46g en 46h van de
Advocatenwet kan de voorzitter kennelijk niet-ontvankelijke en kennelijk onge-
gronde klachten, alsmede klachten die naar zijn oordeel van onvoldoende gewicht
ijn bij met redenen omklede beschikking afwijzcn.l! Tegen deze beslissing van
e voorzitter tot afwijzing van een klacht kan de klager12, binnen veertien dagen
a verzending van de kennisgeving respectievelijk van het afschrift van de beslis-
ing, schriftelijk verzet doen bij de Kamer van Toezicht c.q, bij de raad van disci-
line. Ten gevolge van het verzet vervalt de beslissing, tenzij de tuchtrechter het
erzet niet -ontvankelijk of ongegrond verklaart. Is de tuchtrechter van oordeel
at de klacht kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of van onvoldoen-
e gewicht is, dan kan hij zonder nader onderzoek het verzet ongegrond verkla-

Zie paragraaf 3.7.3.2.
Zie ook art. 81 e.v. en art. 425 Rv; art. 399 e.v. en art. 408 Sv; Tak/Ten
Berge 1983, p. 185-197, nr. 1408-1441 en Ten Berge/Tak 1987, p. 206-207:
verzet na vereenvoudigde afdoening door de voorzitter.
Zie paragraaf 3.12.2.
Art. 50 j' art. 37, derde lid, Schepenwet; art. 39 j' art. 25, derde lid,
Luchtvaartrampenwet.

1 Zie ook de paragrafen 3.5.5 en 3.11.1.1 tot en met 3.11.1.5.
2 En de deken: art. 46h, eerste lid, Advocatenwet.



In deze paragraaf wordt nader ingegaan op beroep c.q. hoger beroep. Er is sprake
van beroep indica van een beslissing van een tuchtorgaan voorziening kan worden
gevraagd bij een ander tuchtorgaan of een tuchtrechter. Gesproken wordt van
hoger beroep indien over een beslissing van een tuchtrechter in eerste aanleg
ook in tweede aanleg wordt geoordeeld door een tuchtrechter.

De tekst van art. 6 EVRM rept met geen woord over (hoger) beroep en cassatie.
Het Europese Hof voor de Rechten van de mens overwoog daaromtrent:

ren, echter niet dan na de klager13 in de gelegenheid te hebben gesteld te wor-
den gehoord. De beslissing tot niet -ontvankelijkverklaring of ongegrondverkla-
ring van het verzet is met redenen omkleed. Daartegen staat geen rechtsmiddel
open14 Van de beslissing wordt schriftelijk kennis gegeven aan de klager en aan
de betrokken notaris respectievelijk wordt een afschrift gezonden aan de deken,
de klager en aan de advocaat tegen wie de k1acht is ingediend.

Op art. 13 Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet is reeds ingegaan in para-
graaf 3.11.1.5.

3.12.4 Beroep c.q. hager beroep

"1. ledereen die door een rechterlijke instantie is veroordeeld wegens een
strafbaar feit, heeft het recht deze schuldigverklaring of veroordeling opnieuw
te doen beoordelen door een hogere rechterlijke instantie. De uitoefening van
dit recht, met inbegrip van de gronden waarop het kan worden uitgeoefend,
worden bij de wet geregeld.
2. Op dit recht zijn uitzonderingen mogelijk met betrekking tot lichte

"Article 6 (1) of the Convention does not, it is true, compel the Contracting
States to set up courts of appeal or of cassation. Nevertheless, a State wbich
does institute such courts is required to ensure that persons amenable to the
law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in
Article 6" 15

Bovendien heeft op grond van art. 14, vijfde lid, IVBP een ieder "die wegens een
strafbaar feit is veroordeeld ( ..) het recht de schuldigverklaring en veroordeling
opnieuw te doen beoordelen door een hoger rechtscollege overeenkornstig de
wet."

Een meer genuanceerde bepaling is opgenomen in art. 2 van het Zevende
Protocol bij het EVRM (Trb. 1985,2):

13 Alsmede de deken en de advocaat tegen wie de klacht is gericht: art. 46h,
derde lid, Advocatenwet.

14 Het Hof Amsterdam toetst marginaal of aan de vereisten om een voorzitters-
beschikking te kunnen nemen is voldaan. Van Siooten, WPNR 5927, p. 479-
480 en WPNR 5978, p. 662.

15 Deleourt, Series A, vol. 11, p. 14. Zie ook Belgische taal-zaak, Series A,
vol. 6, p. 33.
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overtrcdingen, zoals bepaald in de wet, of in gevallen waarin de betrokkene in
eerste aanleg werd berecht door de boogste rechterlijke instantie of werd
veroordeeld na een beroep tegen vrijspraak."

Op grond van art. 7 van het Zevende Protocol is art. 2 van dat Protocol te
bescbouwen als een aanvulling op het Verdrag. Het Hof kan daarom op grond van
art. 7 van het Protocol in combinatie met art. 60 EVRM

"find no warrant for the view that the addition of this Protocol was intended to
limit, at the appellate level, the scope of the guarantees contained in Article
6 of the Convention.'·16

Het zaI nog enige tijd duren voordat Nederland daartoe is toegetreden omdat vol-
gens de minister van Buitenlandse Zaken gelet op voorziene interpretatieproble-
men voorbehouden noodzakelijk lijken en daartoe uitvoerige nadere studie vereist
'17IS.

In beginsel bestaat de mogelijkheid boger beroep in te stellen van een beslissing \
in eerste aanleg in een civiele zaak18, een strafzaak19 en enkele administratieve
zaken20.

"Het hoger beroep of appel beoogt een nieuwe feitelijke behandeling van de
zaak voor een hogere rechter. Partijen hebben daarbij de gelegenheid om argu-
menten te berde te brengen die in eerste aanleg werden verzuimd, bewijs aan te
bieden dat in eerste instantie niet was aangeboden, of te reageren op onjuiste
overwegingen en beslissingen van de eerste rechter. Het appel heeft devolutieve
werking, hetgeen betekent dat de gehele zaak wordt afgewenteld van de eerste
recbter op de hogere.,,21

Polak22 geeft als argumenten voor rechtspraak in twee instanties dat een rechter
kan falen en procespartijen niet altijd direct met alles op tafel komen. Toch ziet
bij hoger beroep niet als een algerneen beginsel van behoorlijke rechtspraak. Er
kunnen gegronde redenen zijn geen hoger beroep in te voeren, bijvoorbeeld indien
de geschillen over het algemeen van eenvoudige aard zijn en het meestal niet gaat
om grote bedragen.Js er hoger beroep mogelijk dan zijn regels vereist omtrent
het mededelen van de mogelijkheid van beroep, de wijze en termijn van het instel-
len, a!smede de behandeling van dit beroep.

16 Ekbalani, Series A, vol. 134, p. 13.
17 Kamerstukken II 1988-1989, 20800, hoofdstuk V, nr. 70, p. 9.
i8 Art. 332-357 R v.
~9 Art. 404-426 Sv.
j!O Te weten de sociale zekerheidsrechter (raden van beroep en CRvB) en de

arnbtenarenrechter (ambtenarengerecht en CRvB). Zie Tak/Ten Berge 1983,
p. 203-210, nr. 1456-1475; Ten Berge/Tak 1987, p. 15, 181 en p. 209-211.

1 Ten Bergc/Tak 1987, p. 209.
2 Polak 1976, p. 17.
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Ook in het wettelijk geregelde tuchtrecht zaI, in elk geval indien er sprake is van
een veroordeling wegens een stralbaar feit in de zin van arl. 6 EVRM en art, 14
IVBp23, hoger beroep voor de veroordeelde mogelijk moeten zijn.

De Pinto verdedigde in 1876 de stelling dat hoger beroep ten aanzien van een
disciplinaire beslissing niet is toegelaten. In verreweg de meeste, zo niet in alle
gevallen, zaI het volgens hem onmogelijk zijn een autoriteit aan te wijzen, die,
nag beter dan de eerste, geschikt zal zijn am de zaak ten tweede male te
onderzoeken.i"

Taat redeneerde in 1948 precies omgekeerd:

I
I

"Steeds meer is men tot de overtuiging gekomen, dat oak in het tuchtrecht
rechtsmiddelen regen het tuchtvonnis moeten openstaan. Het belang van de
rechtsmiddelen is hier zelfs nag groter dan in het srrafrecht. Gezien het soms
zeer grote aantal "ruchtrechters'' (militair- en arnbtenarentuchtrechtl) is oak
hier eenheid van rechtspraak een belangrijk doeleinde van de rechtsmiddelen.
Maar bovenal heeft men hier vaak te doen met belrekkelijk kleine groepen, uit
welke groepen oak weer de tuchtrechrers gekozen zijn, waardoor het gevaar
voor partijdigheid vee! groter is dan in het strafrecht, ( ..) Tenslotte zullen vergis-
singen in de tuchtprocedure veel gemakkelijker kunnen voorkomen dan in de
slrafprocedure, wegens de dikwijls zeer summiere regeling van de tuchtproce-
dure en de soms geringe juridische scholing van de luchtrechters.,,25

In de inleiding op paragraaf 3.4 is reeds gewezen op de uitleg van arl. 6 EVRM op
grand waarvan tuchtcolleges hetzij reeds in eerste aanleg aan de vereisten van art,

6 EVRM voldoen hetzij pas in (hoger) beroep, maar in dat tweede geval zal
beroep open moeten staan op een gerechr dat bevoegd is te oordelen zowel over
de Ieiten als over de rechtsvragen.

Op grand van enkele wettelijke tuchtregelingen is niet voorzien in (hager)
beroep op een ander tuchtorgaan of andere tuchtrechter tegen de beslissing in
eerste aanleg. Hicrbij vall te denken aan de Schepenwet en de Luchtvaartrampen-
wet26 en de artikelen 61-63 Complabiliteitswet 197627

Uit art. 9d, aanhef en sub a, Wet economische mededinging blijkt dat er sprake

23 Zie daarover paragraaf 3.1.7 en 3.1.9.
24 De Pinto 1876, p. 26, sub 28 en p. 84-87.
25 Taat 1948, p. 89.

Bitter 1984,verslag van de discussic, p. 332: rechtspraak in twee instanties
gewenst met recht van hoger beroep voor de klager, de aangeklaagde en de
berocpsorganisatie. Zie ook Sluijter, MAB 1974, p. 387.

26 Op grond van beide wetten is wei verzet en herziening mogelijk. Taat 1948,
p. 204, is van mening dat deze rechtsmiddelen onvoldoende zijn om hoger
beroep te vervangen. Zie verder paragraaf 3.12.3 en 3.12.7.
Ar RvSI9-5-1983, tB/S I, Dr. 24: ook geen Arob-beroep omdat de Raad voor
de Scheepvaart bij het opleggen van een tuchtrechtelijke maatregel aan te '
mer ken is als een college belast met rechtspraak in de zin van art. 1, eerste
lid, aanhef en sub e, Wet Arab.

27 Wei herziening mogelijk. Zie daarover paragraaf 3.12.7.
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kan zijn van hoger beroep. Het orgaan dat in hoogste - al dan niet tevens eerste -
aanleg de beslissing neemt, en de rechtspleging door dat orgaan, moeten voldoen
aan de in dat artikel geformuleerde norm en. In deze paragraaf worden die nor-
men niet meer besproken omdat ze in de vorige paragrafen betreffende de eerste
aanleg al aan de orde zijn gekomen.

Daarnaast is in de inleiding van paragraaf 3.12 aangestipt dat in het geheel
geen rechtsmiddelen (en dus ook geen hoger beroep) zijn toegelaten tegen de
disciplinaire beslissing in eerste aanleg van de Hoge Raad c.q. van de presidenten
op grond van de Wet r.o,

In al deze gevallen zal de procedure in eerste aanleg moeten voldoen aan de
waarborgen voor een onafhankelijke rechtspraak, die zijn besproken in de vooraf-
gaande paragrafen.

Zoals in paragraaf 3.4 is gebleken, zijn er ook enkele tuchtregelingen waarin
(hoger) beroep is opengesteld op kantonrechter, rechtbank, gerechtshof, Hoge
Raad, ambtenarengerecht en Centrale Raad van Beroep, of raden van beroep en
Centrale Raad van Beroep. De rechtspleging bij deze rechters wordt hier in begin-
sel niet besproken. Het civiele procesrecht, het strafprocesrecht en het administra_;
tief procesrecht zijn immers reeds kritisch beschreven door vele andere schrijvers.
Bovendien is die rechtspraak in handen van "professionals" en wordt dat proces-
recht geacht te voldoen aan de processuele waarborgen zoals onder andere gege-
ven door art. 6 EVRM en art. 14 IVBP. Daarom zullen aileen van hun gebruike-
lijke procesregels afwijkende tuchtprocedurebepalingen aan de orde komen.

3.12.4.1 Het tuchtcollege ill (hager) beroep: bestuursorgaan of rechter

De Doelder lijkt het recht van hager beroep in het tuchtrecht fundament eel, wat
hem ertoe brengt de navolgende bepaling te formuleren:

"Tegen de uitspraak is te allen tijde beroep mogelijk. Het beroepscollege
bestaat uit drie juristen en twee deskundigen; zij worden door de Kroon voor
het leven benoemd; de deskundigen zijn lid van de betreffende groepering. De
leden van het college hebben de status van "rechter"; het college dat van
"gerecht". Tegen de uitspraak van een dergelijk beroepscollege staat beroep in
cassatie open.',28

n de inleiding van paragraaf 3.12.4 is aangestipt in welke wettelijkc tuchtrege-
ingen het rechtsmiddel (hager) beroep niet is opgenomen.

AIs er weI de mogelijkheid bestaat (hager) beroep in te stellen, kiest bijna elke
ettel~ke tuchtregeling voor een ander tuchtcollege om te beslissen op het be-

oep.2 Een opsomming van alle tuchtorganen en tuchtrechters ingesteld op grand
an wettelijke tuchtregelingen is gegeven in paragraaf3.4.1. Gezien die opsomming

,erbaasde het niet dat Verpaalen filosofeert over een Centraal Tuchtcollege.N

De Doelder 1981, p. 139-140 en p. 203 (citaat).
De mogelijkheid am cassatie in te stellen wordt besproken in paragraaf
3.12.6.
Verpaalen 1971, p. 77, noot 1. Zie verder paragraaf 3.4.1.
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In paragraaf 3.4 is uiteengezet, dat in het wettelijk geregelde tuchtrecht het
tuchtcollege dat oordeelt in (hoger) beroep zo moet worden samengesteld dat zijn
onafbankelijkheid en onpartijdigheid gewaarborgd is. Dit is reeds uitgebreid
besproken en getoetst in paragraaf 3.4.2 en 3.4.3. De eis van instelling van een
tuchtcollege bij wet is behandeld in paragraaf 3.4.4. De bevoegdheid van een
tuchtcollege is in paragraaf 3.4.5 aan de orde gekomen.

3.12.4.2 Omvang vall het (hager} beroep

Wie kan (hoger) beroep instellen tegen de tuchtrechtelijke beslissing die in eerste
aanleg genomen is?31Allereerst het tuchtrechtelijk rechtssubject, aan wie een
tuchtsanctie is opgelegd32I Enkele wettelijke tuchtregelingen bevatten ook de mogelijkheid voor een klager

31 Haardt 1984,p. 6-7.
32 Art. 61 j" 67 Wet op de Krijgstucht (de opgelegde straf of de omschrijving

van de strafreden); art. 81, eerste lid, voorstel van Wet militair tucht-
recht (plus bepaalde gevallen van schuldig zander oplegging van een sanctie);
art. 33, eerste lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst; art. 7, tweede
lid, Medische Tuchtwet j" art. 70 j" art. 90 Reglement medisch tuchtrecht en
oplossing van geschillen; art. 26, eerste lid, sub e, Wet op de paramedische
beroepen; art. 88, eerste lid, sub b, voorstel van Wet big (degene over wie
is geklaagd); art. 37, eerste lid, sub a, voorstel van Wet op de uitoefening van
de diergeneeskunde (indien de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is ver-
klaard); art. 58 Ambtenarenwet 1929; art. 4, eerste lid, sub c, Landbouwuit-
voerbesluit 1963 (Algemene Voorwaarden) (de betrokkene); art. 88, aanhef
en sub 2°, onder e, Zaaizaad- en Plantgoedwet (de aangeslotene); art. 15 j"
art. 16 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie (voor de betrokkene tenzij
een ander gewoon rechtsmiddel tegen de tuchtbeschikking openstaat of heeft
opengestaan. Oat is het geval als de verordening van het betrokken lichaam
van een beslissing beroep op een tweede tuehtrechtelijke instantie heeft
toegelaten. Beroep op het eBB is dan pas mogelijk nadat het tweede tucht-
college zich heeft uitgesproken), van overeenkomstige toepassing verklaard
in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet, in art. 12, tweede lid,
Meststoffenwet, en in art. 44 Loodsenwet; art. 54 WAG; art. 52, eerste lid,
sub a, Wet op de Registeraeeountants en art. 47, eerste lid, sub a, Wet op
de Accountants-adm inistratieconsulenten (indien het bezwaar geheel of
gedeeltelijk gegrond is verklaard); zie voor het makelaarstuehtreeht als
voorbeeld Hof 17-11-1977, NJ 1978,294 en Hof24-6-1980, NJ 1981,275; art.
51, aanhef en sub a, Beginselenwet gevangeniswezen (beklag van gedetineerde
over een hem opgelegde tuchtstra!); art. 62 Reglement Dienstvoorwaarden
1980 (NS); art. 50f, eerste lid, Wet op het Notarisambt (tenzij de beslissing
een voordraeht tot afzetting inhoudt. Zie art. 50g); art. 56, eerste lid, sub C,

Advocatenwet (de advoeaat jegens wie de beslissing is genomen); art. 19,
eerste lid, Oetrooigemachtigden-reglement (de betrokken oetrooigemaehtig-
de); art. IlI-A8, eerste lid, aanhef, en tweede lid, RPBO (de belanghebbende
of zijn nagelaten betrekkingen).
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om hoger beroep in te stellen.33 Uit de formuleringen in de vorige noot blijkt, dat I
er gewoonlijk een geclausuleerd hoger-beroepsrecht wordt toegekend in zoverre
over het algemeen hoger beroep mogelijk is bij een niet-ontvankelijke of volledig
ongegrond verklaarde klacht. Als een klacbt in zijn geheel gegrond wordt ver-
klaard, maar de klager van mening is dat er een te lage sanctie is opgelegd, kan
hij daarover in beginsel niet klagen in boger beroep.34 Thans kan de klager in
het medisch tuchtrecht ook niet in hoger beroep gaan als zijn klacht maar gedeel-
telijk ongegrond is verklaard. Het voorstel van Wet big brengt daarin terecht ver-

33 Art. 81, eerste lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschil- .
len (beroep van een beslissing waarbij hij niet-ontvankelijk is verklaard in
zijn klacht of waarbij zijn klacht is afgewezen); art. 26, eerste lid, sub a
en b, Wet op de paramedische beroepen; art. 88, eerste lid, sub a, voorstel
van Wet big (voor zover zijn klacht is afgewezen, of voor zover hij niet-
ontvankelijk is verklaard); art. 37, eerste lid, sub b, voorstel van Wet op
de uitoefening van de diergeneeskunde (indien zijn klacht geheel of
gedeeltelijk ongegrond is verklaard, dan wei indien ingevolge art. 29, derde
lid, de klager zonder nader onderzoek niet-ontvankelijk is verklaard of zijn
klacht is afgewezen); zie voor het makelaarstuchtrecht als voorbeeld Hof
Amsterdam 9-11-1971, Scbip en Scbade 1972, Dr. 58 (art. 429n Rv (hoger
beroep in verzoekschriftprocedure) op grond van analogie van toepassing);
art. 52, eerste lid, sub b, Wet op de Registeraccountants (indien zijn
bezwaar geheel of gedeeltelijk ongegrond is verklaard); art. 47, eerste lid,
sub b, Wet op de Accountants-administratieconsulenten (indien zijn bezwaar
gebeel of gedeeltelijk ongegrond is verklaard); art. 50f, eerste lid, Wet op
het Notarisambt (hoger beroep tegen de beslissing van de Kamer van Toe-
zicht, behoudens voorzover deze een voordracht tot afzetting inhoudt); art.
56, eerste lid, sub a, Advocatenwet (indien de klacht geheel of ten dele
ongegrond is verklaard dan wei bij gegrondbevinding van de klacht, het
verzoek tot een zorgvuldigheidsuitspraak ex art. 48, zesde lid, wordt
afgewezen) en op grond van art. 56, eerste lid, sub b, Advocatenwet de
deken, welke de klacht die tot de beslissing heeft geleid, ter kennis van de
raad van discipline heeft gebracht, indien de klacht geheel of ten dele
ongegrond is verklaard; art. 19, eerste lid, Octrooigemachtigden-reglement
("Van een beslissing van de Raad van Toezicht ( ..) kan ( ..), in voorkomend
geval, de klager ( ..) in beroep komen".)

4 Zo ook in het tuchtrecht voor regisreraccountants. Zie Sluijter 1984, p.
102-103 en paragraaf 3.11.2.5. Hij is geen voorstander van invoering in het
RA-tuchtrecht van het hoger beroep op nader aan te voeren gronden en het
incidenteel boger beroep, omdat het Ieidt tot vertraging van de procedure.
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andering.35
Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe tuchtrechtspraak voor advocaten op 1

februari 1986 zijn enkele raden van discipline en het hof van discipline gecon-
fronteerd met een grote toeloop van men. Ais een mogelijke oorzaak van de toe-
neming van het aantal zaken wordt onder andere genoemd de vergroting van de
processuele mogelijkheden van de klager.36 De Advocatenwet is daarom aange-
vuld met een voorziening betreffende het aantal plaatsvervangende voorzitters
van de raden van discipline en het hof van discipline en met de mogelijkheid dat
ook plaatsvervangende leden-advocaten deel uitrnaken van de raden van disci-
pline37

Kan er ook in het ambtenarenrecht sprake zijn van een klager? X verzocht het
bestuur van een Interuniversitair Instituut om aan prof. W. een disciplinaire straf
op te leggen. Oil verzoek was inhoudelijk gebaseerd op de bejegeningen, welke
eiser van de professor had ondervonden en de wijze waarop deze hoogleraar zich
tegenover derden over eiser had uitgelaten. Het Instituut weigerde aan eisers ver-
zoek te voldoen. Daarop ging eiser in beroep bij het ambtenarengerecht, die het
beroep ontvankelijk verklaarde met een verwijzing naar de ruime uitleg van het
begrip "belang" in de jurisprudentie, maar het vervolgens ongegrond verklaarde.
De CRvB concludeerde alsnog tot niet-ontvankelijkheid:

"Doorslaggevend voor de ontvankelijkheid is in dit geval niet de uitleg van het
algemene begrip "belang'' in de jurisprudentie, doch het - wei met het begrip
"rechtstreeks" in art. 24 lid 1 Ambtenarenwet 1929 samenhangende - antwoord
op de vraag of sprake is van een besluit of weigering, ten aanzien van een
ambtenaar als zodanig (i.c. eiser) genom en of uitgesproken, als bedoeld in de
art. 3 lid 1 en 58 lid 1 Ambtenarenwet1929; nog daargelaten de vraag naar
gedaagdes bevoegdheid te dezen.

De Raad beantwoordt eerstgenoemde vraag ontkennend. Een besluit tot opleg-
ging van een disciplinaire straf dient te worden aangemerkt als - in de zin van
genoemde artikelen - te zijn genomen ten aanzien van de ambtenaar aan wie de

35 Art. 88, eerste lid, sub a, voorstel van Wet big (voor zover zijn klacht is
afgewezen, of voor zover hij niet-ontvankelijk is verklaard). Op grond van
art. 89, vierde lid, kan het centraal tuchtcollege mede oordelen over
onderdelen van de beslissing van het region ale tuchtcollege, waartegen in
het beroepschrift geen bezwaren zijn aangevoerd, dus ook over de door het
regionale tuchtcollege gegrond verklaarde gedeelten. Kamerstukken II
1986-1987,19522, nr. 5, p. 61; Kamerstukken II 1987-1988, 19522, nr. 7, p.
134-135 en p. 88. Vranken in noot onder HR 12-6-1987, NJ 1988,38.
Knap 1984, p. 24-27 (klager thans soms geen recht op hoger beroep maar wei
op cassatie indien in hoger beroep zijn klacht alsnog wordt afgewezen of
niet-ontvankelijk verklaard). Zie oak paragraaf 3.12.6.

36 Kamerstukken 111987-1988, 20488, nr. 3, p. 2 en nr. 5, p. 2.
37 Stb. 1988, 515.
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straf wordt opgelegd. Dit sluit niet nit, dat een andere ambtenaar daarbij betrok-
ken kan zijn en zelfs belang kan hebben, doch laatstgenoemde ambtenaar kan
naar 's Raads oordeel niet worden beschouwd als degene te wiens aanzien het
strafbesluit is genom en; hem staat dan ook niet de mogelijkheid ter beschikking
tegen een zodanig besluit, waarbij aan een andere ambtenaar een disciplinaire
straf is opgelegd, een beroep ingevolge de Ambtenarenwet 1929 in te stellen.
Ten aanzien van een besluit om aan een andere ambtenaar geen disciplinaire

straf op te leggen is dit niet anders, ook als de betrokkenheid en het belang
van eiser als vaststaande worden aangenomen.r-f

Naast de beklaagde en een eventue1e klager zijn er nog een aantal personen aan
wie uit hoofde van hun functie expliciet het recht om (hoger) beroep in te stellen
is toegekend. De achterliggende gedachte is hier de (controle-)mogelijkbeid te
scheppen (hoger) beroep in te stellen opdat over een in eerste aanleg ongegrond
bevonden klacht of over de opgelegde sanctie nogmaals wordt geoordeeld in
(hoger) beroep. Hierbij valt te denken aan een beroepsmogelijkheid voor de on-
middellijk boven de commandant gestelde bevelvoerende meerdere op de grond
dat naar zijn oordeel ten onrechte geen straf is opgelegd of de opgelegde straf
ontoereikend is39; de inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid,
die afschrift ontving van de eindbeslissing in eerste aanleg40; de hoofdinspecteur
en de regionale inspecteur van de volksgezondheid, wie de aangelegenheid uit
hoofde van de hem toevertrouwde belangen aangaar": een door de Minister
van Landbouw en Visserij aangewezen ambtenaar42; het bestuur van het

38 CRvB 24-11-1983, AB 1984,93 met noot I.M.M.B. Maes.
39 Art. 81, derde lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht.
40 Art. 81 jOart. 91 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen.
41 En die in eerste aanleg geklaagd had? Art. 88, eerste lid, sub c, tart. 80,

eerste lid, sub d, voorstel van Wet big. Zie paragraaf 3.2.1.
42 En die in eerste aanleg geklaagd had? Art. 37, eerste lid, sub c, voorstel

van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde maakt immers beroep
mogelijk voor "de ambtenaar, bedoeld in artikel 29, eerste lid", terwijl
artikel 29, eerste lid, uiteenzet dat een zaak in eerste aanleg bij het
veterinair tuchtcollege aanhangig wordt gemaakt "door een schriftelijke
klacht van degene die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, dan wei van
een door Ooze Minister aangewezen ambtenaar".
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I
NIVRA 43; de directeur van de gevangenis, het huis van bewaring en de r2:s-
werkinrichting'f en de deken van de Nederlandse Orde van advocaten45•

In paragraaf 3.9.2.5 is het geval besproken dat een arts, tegen wie een klacht
is ingediend, de praktijk neerlegt. De behandeling van de k1acht wordt dan toch
voortgezet indien het college van oordeel is dat het algemeen belang voortzetting
van de behandeling vordert. Tegen de beslissing dat bet algemeen belang voortzet-
ting niet vordert, is geen beroep mogelijk.47 Ook ten aanzien van beslissingen tot
het achterwege laten van de berechting tegen een registeraccountant is geen hoger
beroep mogelijk.48

Het hoger-beroepscollege kan het met de beslissing van het college in eerste
aanleg eens zijn of juist niet. Art. 423, eerste lid, WvSv omschrijft dit aldus:

"Het gerechtshof bevestigt het vonnis, hetzij met geheele of gedeeltelijke
overneming, hetzij met verbetering van de gronden, of doet, met geheele of
gedeeltelijke vernietiging van het vonnis wat de rechtbank had behooren te
doen."

43 Art. 52, eerste lid, sub c, Wet op de Registeraccountants. Sluijter 1984, p.
103. Een voorbeeld is te vinden in RvB 1987-14, de Accountant, sept. 1987,
p. 47-48, waarin het bestuur van bet NlYRA tegen de motivering van de
uitspraak van de raad van tucht in beroep is gegaan. De raad van beroep
verklaart het bestuur echter niet -ontvankelijk omdat het recht van beroep
aan hel bestuur is toegekend om een beslissing van de raad van tucht, waar-
mee het bestuur zich niet kan verenigen, te bestrijden, maar niet om van
een beslissing waarmee bet bestuur zicb kan verenigen de motivering aan te
vechten en in beroep te vorderen dat de raad deze door een andere motive-
ring vervangt. Andere voorbeelden zijn RvB 1981-11, de Accountant, dec.
1981, p. 251-252 en RvB 1982-12, de Accountant, dec. 1982, p. 263.
Het bestuursbeleid inzake het aanhangig maken van tuchlprocedures bij de
raad van tucht en bet insteUen van beroep door het bestuur is uiteengezet
in de nota Bestuur en tuchtrechtspraak, gepubliceerd in de Accountant, juni
1985. Eerdere versies zijn te vinden in de Accountant, april 1978, p. 468-
472 en april 1980, p. 488-489.

44 Art. 58 Beginselenwet gevangeniswezen (beroep bij de sectic gevangeniswe-
zen van de Centrale Raad voor Strafrechlstoepassing).

45 Art. 56, tweede lid, Advocatenwet.
46 In paragraaf 3.2.1 is opgesomd wie klachrgerechtigd is en in paragraaf

3.11.2.5 aan wie een afschrift van de beslissing in eerste aanleg wordt
toegczonden.

47 Verslag van het Medisch TuchtcoUege te Amsterdam over de jaren 1981 lot
en met 1983, TvGR 1985, p. 27-28.

48 Art. 52, derde lid, Wet op de Registeraceountants.
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Ook in de tuchtprocedure zijn de mogelijke uitspraken een niel-ontvankelijkverkla-
ring49 van de klacht c.q. de klager in eerste aanleg of degene die in beroep is
gegaanSO, een bevestiging van de beslissin~ van het tuchtorgaan of de tuchtrechter
in eerste aanleg of een vemietiging ervan 1oftewel een verwerpen van het beroep
of een gegrond verklaren van het beroepS2.

am tot zijn beslissing te komen is het mogelijk dat het hoger-beroepscolle3e
zich aileen uitspreekt over de in het beroepschrift aangevoerde argumentent . In
eukele gevallen krijgt het hoger- beroepsco\lege uitdrukkelijk de bevoegdheid de
gehele bes/issing van het tuchtorgaan of de tuchtrechter in eerste aanleg arnbts-

49 Deze niet-ontvankelijkverklaring kan ook worden gezien als een bevestiging
van de beslissing in eerste aanleg (als degene die in beroep is gegaan
bijvoorbeeld op grond van het overschrijden van de beroepstermijn niet-
ontvankelijk is) of als een vernietiging van die beslissing (indien de klager in
eerste aanleg alsnog niet-ontvankelijk wordt verklaard).

50 Apart genoemd in art. 88, vierde lid, voorstel van WeI big (van degene die
beroep heeft ingesteld); art. 37, derde lid, voorstel van Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde (van degene die beroep heeft ingesteld);
art. 28, eerste lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie (het beroep
is niel-ontvankelijk), van ovcrcenkomstige toepassing verklaard in art. 13,
tweede lid, Landbouwkwaliteitswet, in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet,
in art. 54 WAG, en in art. 44 Loodsenwet; art. 55, eerste lid, Wet op de
Accountants-administratieconsulenten (beroep is niet-ontvankelijk).

51 Art. 66 Wet op de Krijgstucht (meerdere doet straf al dan niet teniet); art.
% en 97 voorstel van Wet militair tuchtrecht (bevestiging zonodig met
verbetering of aanvulling daarvan of gehele of gedeeltelijke vernietiging);
art. 37, derde lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst (bevestiging of
gehele of gedeeltelijke vernietiging); art. 47, eerste lid, Ambtenarenwet
1929 (nietig verklaren).

52 Art. 88, vierde lid, voorstel van Wet big; art. 37, derde lid, voorstel van
Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 28, eerste lid, Wet
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, van overeenkomstige toepassing ver-
k1aard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet, in art. 12, tweede
lid, Meststoffenwet, in art. 54 WAG, en in art. 44 Loodsenwet; art. 55,
eerste lid, Wet op de Accountants-administratieconsulenten; art. 50f, vijfde
lid, Wet op het Notarisarnbt (het boger beroep wordt ongegrond verklaard,
bet hof legt zelf een rnaatregel op of bet verklaart dat er geen grond bestaat
voor het opleggen van een rnaatregel).

53 Zie ook RvB 1987-14, de Accountant, sept. 1987, p. 47-48, besproken in
paragraaf 3.U.5, waar het bestuur van het NIYRA eerst ter zitting had doen
blijken behalve tegen de rnotivering ook bezwaren te hebben tegen de
beslissing zelf. De raad van beroep overwoog dat, gelet op art, 52, tweede
lid, Wet op de registeraccountants, dat de tijdige indiening van een met
redenen ornkleed beroepschrift voorschrijft, de raad van beroep niet kan
ingaan op bezwaren die eerst na afloop van de beroepsterrnijn kenbaar
worden gemaakt.
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halve te toetsen.54 Als het hoger-beroepseollege van die laatste mogelijkheid
gebruik maakt en dus mede oordeelt over onderdelen van de beslissing van het
tuchteollege in eerste aanleg, waartegen in het beroepschrift geen bezwaren zijn
aangevoerd, of het beroep gegrond verklaart op andere dan de in het beroepschrift
aangevoerde gronden, zal het college, als tegen die beslissing geen gewoon rechts-
middel meer openstaat, daarbij zeer zorgvuldig te werk dienen te gaan. Voor
zover mogelijk moeten de betrokkenen, zoals aangeklaagde en klager, in de
gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. Hierbij is natuurlijk ook relevant
of de te nemen beslissing ten nadele van de aangeklaagde kan uitvallen. Op deze
kwestie wordt aan het eind van deze subparagraaf ingegaan. De vraag of ook
nieuwe klachten voor het eerst in (ho&er) beroep aan de orde kunnen komen,
wordt behandeld in paragraaf 3.12.55

Anderzijds stelt ook art. 6 EVRM een aantal eisen56 Vit de jurisprudentie van
het Europese Hof voor de Rechten van de mens blijkt, dat gebreken in de proce-
dure in eerste aanleg hersteld kunnen worden in hoger beroep mits de rechter-
lijke instantie in hoger beroep volledig over de zaak kan oordelen, dus zowel wat
betreft feiten als rechtsvragen. Dat hoger-beroepscollege zal dus ook de bevoegd-
heid moeten hebben

"to rectify factual errors or to examine whether the sanction is proportionate
to the fault"S7

54 Art. 65 Wet op de Krijgstucht (de meerdere is verplicht de zaak zodra
mogelijk in haar geheel te doen onderzoeken); art. 89, vierde lid, j' art.
88, vijfde lid, voorstel van Wet big (het centraal tuchtcollege kan mede
oordelen over onderdelen van de beslissing van het regionale tuchtcollege,
waartegen in het beroepschrift geen bezwaren zijn aangevoerd); art. 37,
vierde lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (het
beroep kan gegrond worden verklaard op andere dan de in het beroepschrift
aangevoerde gronden); art. 45 Ambtenarenwet 1929 (de uitspraak kan zich
beperken tot het punt van geschil); art. 57, vierde lid, Advocatenwet ("Het
hof van discipline onderzoekt op grondslag van de beslissing van de raad van
discipline. Het hof kan mede oordelen over feiten die de raad van discipline
niet voor een rnaatregel vatbaar heeft geacht, en kan door de raad van disci-
pline onbewezen geachte feiten onderzoeken."). Volgens de Minister van
Justitie Kamerstukken 11983-1984,16094, nr. 142b, p. 6, wordt de beslissing
van de raad van discipline op grond van dit artikellid in volle omvang
getoetst en bovendien laat die tekst toe, dat het hof bij zijn toetsing
rekening houdt met een wijziging van omstandigheden, die het voor de
hernieuwde beoordeling van de zaak relevant acht.

55 Knap 1984, p. 13 en p. 26 meent dat de (medische) beroepsrechter niet mag
overgaan tot uitbreiding van de feiten. Zie echter art. 87, eerste lid, aanhef
en sub e, j' art. 26 en art. 27 j' art. 59 Reglement medisch tuchtrecht en
oplossing van geschillen (de beslissing wordt gegrond op datgene wat uit
het onderzoek, ingesteld naar aanleiding van de klacht, is gebleken).

56 Zie paragraaf 3.1.7. Zie ook de noot van E.A. Alkema onder NJ 1988, 930.
57 Le Compte e.a., Series A, vol. 43, p. 23. Zie ook paragraaf 3.4.
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Afgezien van de hiervoor besproken mogelijkheid zich al dan niet over de gehele
beslissing te buigen, wordt in enkele wettelijke tucbtregelingen de beoordeling
door het hoger-beroepscollege gebonden aan restrictieve toetsingscriteria.

Art. % voorstel van Wet militair tuchtrecht luidt:

"Het gerecht bevestigt in beroep de beslissing in eerste aanleg, zonodig met
verbetering of aanvulling daarvan, of doet de zaak af met gehele of gedceltc-
lijke vernietiging van die beslissing.'

Vervolgens voegt art. 97 daar aan toe:

"De beslissing in eerste aanleg wordt vernietigd:
3. indien enige in de voorgaande titel voorgeschreven termijn is overschreden;
b. indien enige andere vorm dan onder a bedoeld, is verzuimd en redelijkerwijs
kan worden aangenomen dat de gestrafte daardoor in zijn verdediging is
geschaad.'

Art. 97 moet gezien worden als een sanctie op overschrijding van vormvoorschrif-
len en niet als een beperking van art. 96. Thans geeft art. 66 Wet op de Krijgs-
tucht de beklagmeerdere ook alle ruimte: hij doet de straf teniet

"indien hi] van oordee/ is dat de krijgstuchtelijke bestraffing behoort te worden
ongedaan gemaakt.
Bevindt deze meerdere dat de straf of de omschrijving van de strafreden dan weI
beide behoren te worden gewijzigd, dan brengt hij de door hem nodig geachte
wijzigingen aan, met dien verstande dat de straf niet kan worden verzwaard.
[cursivering door mij, ML]"58

Het beroep ten aanzien van een disciplinaire strafoplegging kan bij het arnbte-
narengerecht op grond van art. 58, eerste en derde lid, Ambtenarenwet 1929
worden ingesteld ter zake dat

"0. het besluit ( ..) feitelijk of rechtens met de toepasselijke algemeen
verbindende voorschriften strijdt;
b. het orgaan bij het nemen (..) of uitspreken van het besluit ( ..) van zijn
bevoegdheid kennelijk tot een ander doel gebruik heeft gemaakt dan tot de
doeleinden, waartoe die bevoegdheid gegeven is;
c. bet orgaan bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot
het besluit ( ..) beeft kunnen komen;
d. het besluit ( ..) anderszins in strijd is met een algemeen rechtsbeginsel of
een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. ( ..)
3. Indien het beroep eene disciplinaire strafoplegging betreft, kan het in elk
geval ook worden ingesteld ter zake dat er tusschen de opgelegde straf en de
gepleegde overtreding onevenredigheid bestaat.'

58 Zie ook J.E. Blankhart, Beklagmeerdere Bedankt!?, Een maritieme visie met
betrekking tot de rechtsmiddelen in het militaire tuchtrecht, 1979 (diss.).
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Deze bepaling wordt overigens wei zodanig toegepast dat toch zowel feiten als
rechtsvragen aan bod kunnen komen.

Op grond van art. 57, eerste lid, Beginselenwet gevangeniswezen kan de
beklagcommissie de beslissing waarover is geklaagd herzien:

"a. indien die beslissing in strijd is met een in het gesticht geldend voorschrift,
dan wei
b. indien die beslissing bij afweging van aile in aanmerking komende belangen
en omstandigheden onredelijk of onbillijk moet worden geacht."

Art. 58 verklaart dit lid niet van overeenkomstige toe passing ten aanzien van de
sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing.

In art. 17 van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie59 is een afstande-
lijke toetsing door het College van Beroep voor het bedrijfsleven opgenomen.

"Het beroep kan worden ingesteld ter zake dat:
a. de tuchtbeschikking niet inhoudt de gronden of niet aanwijst de voorschrif-
ten, waarop de veroorde1ing rust;
b. de regelen omtrent de sam ens telling van het tuchtgerecht en zijn bevoegdheid
zijn geschonden;
c. het tuchtgeding is gevoerd in strijd met enig algemeen beginsel van behoor-
lijke rechtspraak;
d. het tuchtgerecht niet in redelijkheid tot de opgelegde maatregel of maat-
regelen heeft kunnen komen."

Deze regeling strekt volgens de toelicbting ertoe, dat recht wordt gedaan
overeenkomstig de algemene beginselen van behoorlijke rechtspraak, Bij dit alles
zal evenwel voorop moeten staan dat het College niet uitgroeit tot een algemeen
tuchtrechtelijk college met als gevolg dat de tuchtrechtspraak niet meer beheerst
wordt door hetgeen in de eigen bedrijfstak is gegroeid, doch door een buiten de
bedrijfstak staand college, Het College dient ervoor te waken dat de wijze, waarop
bij de tuchtrechtelijke colleges recht is gedaan, de toets der kritiek kan doorstaan.
De verdere regeling en met name dus de appreciatie van de ernst van het feit
en de vaststellin,l&der feiten op zichzelf zal moeten worden overgelaten aan de
tuchtgerechten.

De regeling in art. 17 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie is dus geen
volledige rechterlijke beoordeling. Gezien de jurisprudentie betreffende art, 6
EVRM zullen echter alsnog deze restrictieve toetsingscriteria dienen te worden

59 Van overeenkomstige toepassing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouw-
kwaliteitswet, in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet, in art. 54 Wet Autover-
voer Goederen en in art. 44 Loodsenwet.

60 Zie verder voor de achtergrond van deze bepaling Kamerstukken II, Bijl.
Hand. II 1951-1952, 2493, or. 6, p. 19-20 en Bijl. Hand. II 1953-1954, nr.
13, p. 2. Zie ook A.J. Haakman, Rechtspraak bedrijfsoTganisatie, De wetten
administratieve rechtspraak en tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, N.
Samsom N.Y. Alphen aan den Rijn 1957, p. 203-207.
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vervangen door een vol beroep op het CoUege van Beroep voor bet bedrijfsleven.
Een andere mogelijkheid is eevoor zorgen dat de tuchtgerecbten, die in eerste
aanleg oordelen, voldoen aan alle eisen van art. 6 EVRM.61 De eerste mogelijk-
heid zal daarbij te verkiezen zijn omdat zij wellicht het eenvoudigst te realiseren
zal zijn. Daarbij moet bedacht worden dat ook nu al sprake is van vol beroep op
het College en wei op grond van de Wet op de Accountants-administratieconsu-
lenten.

Ais het hoger-beroepscoUege de beslissing van het tuchtcoUege in eerste aanleg I:
vernietigt, zal het of zelj de zaak afdoen 6f de zaak terugwijzen naar de lagere I
tuchtinstantie als nader onderzoek nodig is.62 lndien de beslissing in eerste .
aanleg bestond uit een niet-ontvankelijkverklaring of uit een andere verkorte \
afdoening63 zoals een kennelijk-ongegrondverklaring, zou het hoger-beroepscol- .

61 Zo ook Hirsch Ballin 1983, p. 130-132. Bakker en De Doelder 1984, p. 275-
277. Deze conclusie is ook reeds getrokken in paragraaf 3.4.

62 Niet in elke tucbtregeling is een verwijzingsmogelijkheid uitdrukkelijk
geregeld: art. 66 en 67 Wet op de Krijgstucht (impliciet: doet de zaak zelf
al); art. 96 voorstel van Wet militair tuchtrecht (het gerecbt bevestigt de
beslissing of doet de zaak af met vernietiging eevan); art. 37, derde lid,
Wet gewetensbezwaren militaire dienst (doet de zaak zelf al); art. 88,
eerste lid, Reglement mediscb tuchtrecht en oplossing van geschillen (doet
de zaak zelf af of wijst terug); art. 88, vijfde lid, voorstel van Wet big
(doet de zaak zelf af); art. 37, vierde lid, voorstel van Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde (doet de zaak zelf al); art. 29 Wet
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie (het CBB kan zaak zelf afdoen of
verwijzen naar het tuchtgerecht van bet lichaam, welks verordening zou zijn
overtreden, om baar af te doen met inachtneming van de beslissing van het
eBB. lndien een nader onderzoek noodzakelijk is en het CBB de zaak zelf
afdoet, geschiedt dit onderzoek overeenkomstig de rechtsgang, welke is
vastgesteld voor het tuchtgerecbt, waarvan de beschikking is vernietigd),
van overeenkomstige toepassing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouw-
kwaliteitswet, in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet, in art. 54 WAG, en in
art. 44 Loodsenwet; art. 52-54 Wet op de Registeraccountants (impliciet:
doet de zaak zelf al); art. 56 Wet op de Accountants-administratieconsulen-
ten (het CBB doet de zaak zelf af of verwijst naar raad van tucht om haar af
te doen met inacbtneming van de beslissing van het CBB); art. 57 en 58
Beginselenwet gevangeniswezen (impliciet: doer de zaak zelf al); art. 50f,
vijfde lid, en 50g Wet op het Notarisambt (impliciet: doet de zaak zelf al);
art. 56a-58 Advocatenwet (impliciet: doet de zaak zelf al); art. 19
Octrooigemachtigden-reglement (impliciet: doet de zaak zelf al).

63 Zie paragraaf 3.11.1.1 tot en met 3.11.1.5.
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lege in beginsel niet de zaak zelf af moeten doen, om te voorkomen dat de betrok-
kenen een instantie verliezen.64

"Indien aileen de betrokken registeraccountant beroep heeft ingesteld, kan de
raad van beroep slechts met eenparigheid van stemm en:
a. het bezwaar gegrond verklaren, voor zover dit in eerste aanleg ongegrond was
verklaard;

Art. 46 Arnbtenarenwet 1929 maakt het mogelijk, dat bij de uitspraak van het
ambtenarengerecht of van de CRvB de aangevallen beslissing wordt gewijzigd ten
nadele van degene, die daartegen in beroep is gekomen. Daarentegen kan de
beklagmeerdere de straf niet verzwaren.P Enkele wettelijke tuchtregelingen
bepalen uitdrukkelijk dat indien aileen degene over wie geklaagd is, beroep heeft
ingesteld, het hoger-beroepscollege slechts met eenparigheid van stemmen een
beslissing kan geven die een wijziging te zijnen nadele brengt in hetgeen door het
college in eerste aanleg was beslist (reformatio in peius).66 Art. 57, vijfde lid,
Advocatenwet omschrijft dit aldus: "Indien aileen de betrokken advocaat hager
beroep heeft ingesteld kan het hof van discipline slechts met eenparigheid van
stemmen de opgelegde maatregel verzwaren. In de overige gevaUen kan het hof
van discipline een maatregel opleggen, een opgelegde maatregel verlichten of
verzwaren, of bepalen dat er geen grond is voor het opleggen van een maatregel.,,67

Een voor de aangeklaagde ruimere bepaling is opgenomen in art. 53, vierde
lid, Wet op de Registeraccountants:

64 Art. 88, eerste lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschil-
len (in geval van vernietiging van een beslissing inhoudende een 'kennelijk
niet-ontvankelijk verklaring of een kennelijke ongegronde klacht of een van
onbeduidende aard wordt de zaak teruggewezen); de woorden "Indien het
centrale tuchtcollege het beroep gegrond verklaart dan wel (..) tot het
oordeel komt dat de in eerste aanleg gegeven beslissing niet kan worden
gehandhaafd, vernietigt het deze beslissing en doet de zaak alsdan zelf af"
[cursivering door mij, ML] in art. 88, vijfde lid, voorstel van Wet big
sluiten deze verwijsmogelijkheid helaas uit; art. 110, 110a en 110b Ambtena-
renwet 1929 (de CR vB kan, na een vernietiging van een niet -ontvankelijk
verklaring, de zaak toch zelf afdoen als de zaak naar het oordeel van de
CRvB geen nadere behandeling behoeft en geen der partijen v66r of op de
terechtzitting om terugwijzing heeft verzocht).

65 Art. 66 Wet op de Krijgstucht.
66 Art. 89, vijfde lid, voorstel van Wet big (Kamerstukken II 1985-1986, 19522,

nr. 3, p. 135: in geval van gegrondbevinding van de klacht moet een maatre-
gel worden opgelegd. De eenparigheid van stemmen omvat de gegrondbevin-
ding van de klacht en de op te leggen maatregel); art. 37, zesde lid, voorstel
van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde. Vergelijk ook art. 424 Sv.

67 Deze bepaling is overgenomen in art. 50f, vijfde lid, Wet op het Notarisambt
(indien aileen de notaris hager beroep heeft ingesteld, kan het gerechtshof
slechts met eenparigheid van stemmen de opgelegde maatregel verzwaren).
Nuytinck 1984, p. 345-346.
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De lengte van de termijn, waarbinnen (hoger) beroep kan worden ingesteld,
varieert van maximaal drie dagen68, respectievelijk vier dagen69, vijf
dagen70, acht dagen?', veertien dagen72, dertig dagen73 c.q. een

b. een maatregel opleggen, voor zover in eerste aanleg het bezwaar gegrond was
verklaard zonder oplegging van enige maatregel;
c. de opgelegde maatregel verzwaren."

De mogelijkheid bestaat ook dat het hoger-beroepscollege de beslissing wijzigt tell
voordele van de beklaagde. De vraag of dan het nadeel dat de beklaagde reeds
heeft ondervonden kan worden gecompenseerd, komt aan de orde in paragraaf
3.13.7.

3.12.4.3 Beroepstermijn

68 Art. 52 Beginselenwet gevangeniswezen (na de dag waarop de gedetineerde
kennis heeft gekregen van de beslissing waarover hij zich wenst te beklagen.

69 Art. 62 j" 67 Wet op de Krijgstucht (aanvangend met de tweede dag na die
waarop de oplegging van de straf ter kenois van de gestrafte is gekomen c.q.
de beslissing van de beklagmeerdere hem is medegedeeld).

70 Art. 81, eerste en derde lid, j' art. 83 voorstel van Wet militair tuchtrecht
(na de uitreiking van de uitspraak; als dag van indiening geldt de dag van
ontvangst van het beroepschrift door of namens de commandant); art. 33,
eerste lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst (na de ontvangst van het
bericht tot strafoplegging).

71 Art. 58 Beginselenwet gevangeniswezen (na de ontvangst van het afschrift
van de beslissing).

72 Art. 18 j' art. 14 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie (na verzending
van het schrijven, bevattend de kennisgeving van de inhoud van de ruchtbe-
schikking), van overeenkomstige toepassing verklaard in art. 13, tweede lid,
Landbouwkwaliteitswet en in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet; art. 44 j'
art. 42, tweede lid, Loodsenwet j" art. 18 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsor-
ganisatie; art. 4, eerste lid, sub c, Landbouwuitvoerbesluit 1963 (Algemene
Voorwaarden) (de door de statu ten te bepalen termijn mag varieren van
veertien dagen tot een maand na dagtekening van het besluit tot het nemen
van een tuchtmaatregel); art. 50f, eerste lid, Wet op het Notarisambt (na de
dagtekening van de aangetekende brief bevattend de kennisgeving van de
beslissing; Van Siooten, WPNR 5927, p. 480-481, vindt dat dit minstens
dertig dagen zou moeten zijn).

73 Art. 88, eerste lid, voorstel van Wet big (na de dag van verzending van het
afschrift van de beslissing); art. Ill-As, vijfde lid, RPBO (vanaf de dag na
die waarop het bestuursbesluit waartegen het beroep wordt ingesteld, aan
appellant is verzonden); art. 54 WAG (na de dag, waarop de uitspraak aan
de betrokkene is toegezonden); art. 56, eerste lid, Advocatenwet (na de
verzending van het afschrift van de beslissing).
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maand/", twee maanden75 tot vier maanden76.

Soms wordt het tuchtcollege expliciet de mogelijkheid gegeven een na de
beroepstermijn ingediend beroepschrift aan te merken als tijdig te zijn ingeko-
men, indien de gestrafte redelijkerwijs niet geacht kan worden in verzuim te zijn
geweest.77

Een klager wilde in een notariele tuchtzaak hager beroep instellen. De
beroepstermijn liep tot en met maandag 26 januari. Hij had zijn verzoekschrift or
zaterdag 24 januari gereed. Toen hij het die dag aangetekend wilde verzenden
bleek dat de PTT op zaterdag geen aangetekende post aanneernt. Daarop heeft
hij het op maandag als aangetekende expres-post aangeboden, waarbij hem is
meegedeeld dat het stuk, ondanks deze snelste wijze van verzending, pas de vol-
gende dag (en dus een dag te laat) zou worden bezorgd. Het Hof Amsterdam over-

74 Art. 81, tweede lid, jOart. 91, eerste lid, Reglernent medisch tuchtrecht en
oplossing van geschillen (na de ontvangst van het afschrift van de beslis-
sing); art. 4, eerste lid, sub c, Landbouwuitvoerbesluit 1963 (Algernene
Voorwaarden) (de door de statuten te bepalen termijn mag varieren van
veertien dagen tot een maand na dagtekening van het besluit tot het nemen
van een tuchtmaatregel); art. 88, aanhef en sub 2°, onder e, Zaaizaad- en
Plantgoedwet (na de dagtekening van de mededeling van het besluit van het
orgaan van de keuringsinstelling); art. 19, eerste lid, Octrooigemachtigden-
reglement (na de dag van verzending van de brief, waarbij hem een afschrift
van die beslissing is gezonden). .

75 Art. 37, eerste lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergenees-
kunde (na de dag van verzending van de aangetekende brief bevattend bet
afschrift van de beslissing); art. 52, eerste lid, Wet op de Registeraccoun-
tants (na de dag van verzending van de aangetekende brief bevattend het
afschrift van de beslissing); art. 47, eerste lid, Wet op de Accountants-
administratieconsulenten (na de dag van verzending van de aangetekende
brief bevattend het afschrift van de beslissing).

76 Art. 60, vierde lid, jOart. 106, tweede lid, Ambtenarenwet 1929 (indien de
ambtenaar zich in dienstbetrekking buiten Nederland bevindt).

77 Art. 62 j" 67 Wet op de Krijgstucht (in geval van volstrekte verhindering om
binnen genoemde termijn beklag te doen c.q. de eindbeslissing van het HMG
in te roe pen, vangt de termijn aan zodra de verhindering is opgeheven); art.
84 voorstel van Wet militair tuchtrecht (verklaring door het gerecht bij
gemotiveerde beslissing); art. 34, tweede lid, Wet gewetensbezwaren mili-
taire dienst (verklaring door het gerecht bij gemotiveerde beslissing); art.
88, derde lid, voorstel van Wet big (de indiener moet aantonen dat hij het
berocp heeft ingesteld zo spoedig als dit redelijkerwijs verlangd kon wor-
den); art. 60, vijfde lid, j" art. 106, tweede lid, Ambtenarenwet 1929 (verkla-
ring door het gerecht bij gemotiveerde beslissing); art. III-A9, tweede lid,
RPBO (de commissie laat niet-ontvankelijkheid achterwege indien de appel-
lant aantoont dat hij de voorziening in beroep heeft gevraagd zo spoedig als
dit redelijkerwijs verlangd kon worden); art. 52 Beginselenwet gevangenis-
wezen (niettemin ontvankelijk, indien blijkt dat de gedetineerde het bcklag
zo spoedig heeft gedaan als redelijkerwijs van hem kon worden verlangd).
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woog78,dat het appel eerst wordt ingesteld door indiening van het verzoekschrift
ter griffie van het hof. Ook bij toezending per post geldt het tijdstip van ontvangst
ter griffie als het moment waarop het hoger beroep is ingesteld. De appellant die
deze wijze van indiening verkiest neemt het risieo dat de postbestelling later
gesehiedt dan hij had verondersteld. Bijzondere omstandigheden voorbehouden,
waarvan te dezen niet is gebleken, heeft de appellant dat risico te dragen. Aan-
bieding aan de PIT ter verzending naar de griffie op een zo laat tijdstip dat
tijdige bestelling niet gewaarborgd is, levert - anders dan appellant betoogt - geen
grond op voor een beroep op overmaeht.

In een andere notariele tuehtzaak was het beroepsehrift na het verstrijken van
de beroepstermijn ter griffie van het Amsterdamse Hof ingediend. De appellant
stelde dat het niettemin ontvankelijk was, omdat het weI tijdig ter griffie van een
ander Hof was ingediend. Het Amsterdamse Hof overwoog:

"Het verweer van klager steunt eehter niet op de Wet op het Notarisambt. Deze
wet geeft geen regels omtrent verwijzing van een aanhangig gemaakte zaak door
een onbevoegde reehter naar de bevoegde reehter. Desbetreffende bepalingen
ten aanzien van zaken die met een dagvaarding worden ingeleid zoals in het
Wetboek van Burgerlijke Reehtsvordering gegeven, zijn voor de bijzondere
reehtspleging als de onderhavige niet van overeenkomstige toepassing.v'"

De klager werd dan ook niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoversehrijding.

3.12.4.4 Gem afstand mogelijk vall bek/ag of (hoger) beroep

Art. 68 Wet op de Krijgstueht luidt:

"Van het recht van beklag en van het recht om de eindbeslissing van het Hoog
Militair Gerechtshof in te roepen kan geen afstand worden gedaan."

In dit geval is prorogatie niet toegelaten. Tevens is het dan niet mogelijk om
gezamenlijk met de in (hoger) beroep aanhangige zaak een aantal aldaar voor het
eerst geformuleerde klachten te berechten. Deze bepaling is niet opgenomen in
het voorstel van Wet militair tuchtrecht.80

3.12.4.5 Rechtspleging

In paragraaf3.12.4.1 is uiteengezet op welke tuchtcolleges (hoger) beroep open-
staat, waarna in paragraal3.12.4.2 de omvang van het (hoger) beroep is behan-
deld. Daar is bijvoorbeeld besproken wie (hoger) beroep kan instellen, welke uit-
spraken het (hoger) beroepscollege kan doen en of de beslissing in eerste aanleg

78 Hof Amsterdam 23-4-1987, NJ 1988,427. Zie ook Van Slooten, WPNR 5927,
p.48l.

79 Hof Amsterdam 22-5-1986, NJ 1987,644. Zie ook Van Slooten, WPNR 5927,
p.481.

80 Zie paragraaf 3.12.5 en de inleiding.



in beroep len nadele van bet tuchtrechtelijk rechtssubject gewijzigd kan worden.
De beroepstermijn is aan de orde gekomen in paragraaf 3.12.4.3. De vraag of het
instellen van (hoger) beroep schorsende werking heeft wordt behandeld in para-
graaf 3.13.2.

In deze paragraaf komt de rechtspleging in (hoger) beroep aan de orde. In de
paragrafen 3.5 tot en mel 3.11 is echter aI beschreven op welke wijze het onder-
zoek en de besluitvorming in eersle aanleg in de wettelijke tuchtregelingen is ge-
regeld c.q. zou moeten zijn geregeld. Vele, zo niet aile, aldaar beschreven onder-
werpen zijn in beginsel van overeenkomstige loepassing op de rechtspleging in
(hoger) beroep. Vandaar dat ik hier volsta mel het aanstippen van enkele speci-
fiek voor het (hoger) beroep interessante aspecten bezien vanuit het grondrecht
op behoorlijke rechtspraak. Deze aanpak komI overeen met de aandacht die de
regelin~ van de rechtspleging in (hoger) beroep krijgt in de wettelijke tuchtrege-
lingen. 1

In enkele tuchtregelingen is een verkorle afdoening van de tuchtzaak mogelijk,
gewoonlijk op zuiver procedurele gronden, dat wil zeggen dat de voorzitter van het
tuchtcollege de klacht reeds na een summier (voor)onderzoek kan afhandelen
(paragraaf 3.5.5) c.q. de klacht kennelijk niel-ontvankelijk (3.11.1.1), hel tucht-
college onbevoegd (3.11.1.2), de klacht kennelijk ongegrond (3.11.1.3), de klacht
niet voor behandeling vatbaar (3.11.1.4) of de klacht van onvoldoende gewicht kan
worden verklaard (3.11.1.5). Het is dan gebruikelijk dat het tuchtcollege in het
geheel niet is loegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de klacht. Het
tuchtrechtelijk rechtssubject en een evcntucle klager zijn dan gewoonlijk niel

81 Dat wil zeggen, slechts enkele artikelcn waarin veelal de bepalingen, waarin
de procedure in eerste aanleg is geregeld, van overeenkomstige loepassing
worden verklaard: art, 61-68 WeI op de Krijgstucht; art. 81-98 voorstel van
WeI militair tuchtrecht; art. 33-37 Wet gewetensbezwaren militaire dienst;
art. 7-16 Medische Tuchtwet (dezelfde regeling als in eerste aanleg) j" art.
70-92 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen (slechts
enkele afwijkingen van eerste aanleg); art. 26-31 Wet op de paramedische
beroepen (het tuchtrecht op basis van deze wet is voor geen enkel beroep
ingevoerd); art. 88 en 89 voorstel van Wet big; arl. 37-40 voorstel van Wet
op de uitoefening van de diergeneeskunde; hoofdstuk ill-A RPBO; art. 4,
eerste lid, sub c,j' art. 5-11 Landbouwuitvoerbesluit 1963 (Algemene
Voorwaarden); art. 88, aanhef en sub 2°, onder e, tart. 90, Zaaizaad- en
Plantgoedwet; art. 15-31 WeI tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie van over-
ecnkomstige toepassing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteits-
wet, in art. 12, tweede lid, Meststoffenwer, en in art. 44 Loodsenwet; art. 54
WAG j' art. 17, 19 101 en mel 25 en 27 101 en mel 31 Wet tuchtrechtspraak
bedrijfsorganisatie; art. 52-54 Wet op de Regisleraccountants; art. 47-59
Wet op de Accountants~administratieconsulenten; zie voor het makelaars-
tuchtrecht als voorbeeld Hof Amsterdam 9-11-1971, Schip en Schade 1972,
nr. 58 (art. 429n Rv (hager beroep in verzoekschriftprocedure) op grond van
analogie van loepassing); art. 51-58 Beginselenwet gevangeniswezen; art. 50f
en 50g Wet op het Notarisambt; art. 56-60a Advocatenwet; art. 19 Octrooige-
machtigden-reglemenl.
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gehoord.
Op grond van enkele tuchtwetten vol~t op een verkorte afdoening in eerste aan-

leg geen verzet82, maar (hoger) beroep 3 Art. 88 van het Reglement medisch
tuchtrecht en oplossing van geschillen bepaalt dat als het Centraal College in
beroep in cen zaak, waarin klager zonder nader onderzoek niet-ontvankelijk is
verklaard of de klacht zonder nader onderzoek is afgewezen, deze beslissingen
vernietigt, de zaak naar dat College in eerste aanleg wordt teruggewezen om te
worden hervat in de stand waarin zij zich bevond. Op deze manier wordt bcwerk-
stelligt dat de zaak toch tweemaal, dus in eerste aanleg en in beroep, inhoudelijk
wordt beoordeeld.

In enkele tuchtregelint'n is het mogelijk om in (hoger) beroep een verkorte
afdoening toe te passen. Vooral in (hoger) beroep zal hiermee zeer zorgvuldig
moeten worden omgesprongen. Dit geldt des te meer als er sprake van zou kunnen
zijn dat op een verkorte afdoening in eerste aanleg ook bijvoorbeeld een niet-
ontvankelijkverklaring van de klacht c.q. de klager in (hoger) beroep zou volgen.
In elk geval dienen dan de klager en het tuchtrechtelijk rechtssubject in de
gelegenheid te worden gesteld te worden gehoord. In enkele tuchtregelingen is
terecht de mogelijkheid van verzet regen een verkorte afdoening in (hoger) beroep
opgenomen'v .

Wat betreft de openbaarlteid van de zitting in hoger beroep is het arrest
Ekbatani van het Europese Hof voor de Rechten van de mens relevant. Het Hof
overwoog daarin:

"The Court has on a number of occasions held that, provided that there has
been a public hearing at first instance, the absence of "public hearings" before
a second or third instance may be justified by the special features of the
proceedings at issue. Thus, leave-to-appeal proceedings and proceedings
involving only questions of law, as opposed to questions of fact, may comply

82 Het rechtsrniddel verzet is hiervoor besproken in paragraaf 3.12.3.
83 Art. 10, tweede lid, Medische Tuchtwet j" art. 30-32 i" art. 70 Reglement

medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen; art. 21, tweede lid, jOart.
26 Wet op de paramedische beroepen; art. 81, vierde lid, jOart. 88 voorstel
van Wet big; art. 29, derde lid, j" art. 37 voorstel van Wet op de uitoefening
van de diergeneeskunde.

84 Art. 91 jOart. 87 j" art. 30-32 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing
van geschillen; art. 89, eerste lid, voorstel van Wet big; art. 22 Wet
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, van overeenkomstige toepassing ver-
klaard in art. 13, twecde lid, Landbouwkwaliteitswet, in art. 12, tweede
lid, Meststoffenwet, in art. 54 WAG, en in art. 44 Loodsenwet; art. 49 Wet
op de Accountants-administratieconsulenten; art. 53a, eerste lid, Beginse-
lenwet gevangeniswezen; art. 56a Advocatenwet.

85 Art. 22 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, van overeenkomstige toe-
passing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet, in art. 12,
tweede lid, Meststoffenwet, in art. 54 WAG, en in art. 44 Loodsenwet; art. 49
Wet op de Accountants-administratieconsulenten; art. 56b Advocatenwet. Art.
58 Beginselenwet gevangeniswezen (beroep op de sectie gevangeniswezen).

465



with the requirements of Article 6, although the appellant was not given an
opportunity of being heard in person by the appeal or cassation court (see,
inter alia, .. Monnell and Morris judgment, Series A no. 115, p. 22, § 58 (leave
to appeal) and the Sutter judgment of 22 February 1984,Series A no. 74, p. 13,
§ 30 (court of cassation». However, in tbe latter case, the underlying reason
was that the courts concerned did not have the task of establishing the facts of
the case, but only of interpreting the legal rules involved.',86

In het arrest Ekbatani was de inzet van de hoger-beroepsprocedure de vraag of
Ekbatani het vergrijp aI dan niet had gepleegd, kortom of bij scbuldig dan wei
onschuldig was. Dit kon alleen worden vastgesteld door hem en het (beweerde)
slachtoffer opnieuw te horen. De enige beperking in de jurisdictie was, dat het
beroepscollege niet de bevoegdheid bezat de sanctie in eerste aanleg opgelegd te
verzwaren. Het verbod tot reformatio in peius betreft echter aileen de strafmaat
en niet de i.c. in hoger beroep centraal staande vraag naar schuld c.q. onschuld.
Irrelevant is dus ook of het dossier openbaar was.

In de gevallen waarin in (hoger) beroep de vraag centraal staat of het tuchtver-
grijp al dan niet door dit tuchtrechtelijk rechtssubject is gepleegd, zal het dus tot
een zitting van het tuchtcollege moe ten komen en zal de zitting openbaar dienen
te zijn. Bovendien is in paragraaf 3.7.2 gebleken dat in eerste aanleg vaak niet
voldaan wordt aan de toegestane uitzonderingsgronden. In (hoger) beroep zal
dan alsnog voldaan moeten worden aan deze eis van openbaarheid. In (hoger)
beroep is het beeld iets beter dan in eerste aanleg.B7 Vaak is geregeld, dat de

86 Ekbatani, Series A, vol. 134, p. 14.
87 Art. 93, eerste lid, voorstel van Wet militair tuchtrecht (openbaar, tenzij

op verzoek van de gestrafte of om redenen aan de openbare orde ontleend);
art. 36, eerste lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst (openbaar, tenzij
op verzoek van de gestrafte of om redenen aan de openbare orde ontleend);
art. 13a, eerste lid, Medische Tuchtwet (niet openbaar, tenzij om redenen
aan het algemeen belang ontleend); art. 89, tweede lid, tart. 85, eerste lid,
voorstel van Wet big (openbaar, tenzij om gewichtige redenen); art. 39 j'
art. 31, eerste lid, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergenceskun-
de (openbaar, tenzij om gewichtige redenen); art. IIT-A15RPBO (openbaar,
lenzij op verzoek van een partij of in het belang van de openbare orde of
zedelijkheid of om gewichtige redenen); art. 50f, tweede lid, Wet op het
Notarisambt (openbaar, tenzij om gewichtige redenen); art. 57, tweede lid,
j' art. 49, elfde lid, Advocatenwel (openbaar, tenzij om gewichtige redenen).
Zie voor commentaar op deze formu1eringen paragraaf 3.7.2.
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uitspraak van de beslissing in het openbaar geschied.88
Ook in (hoger) beroep dient er sprake te zijn van een berechting binnen een

redelijke tennijn, Dit is uitgebreid aan de orde gekomen in paragraaf 3.7.3.10.
Ook moet de tuchtrechtelijke beslissing binnen een redelijke termijn worden

gegeven. Oil is aan de orde gekomen in paragraaf 3.11.2.2. Tevens is daar behan-
deld dat enkele tuchtwetten bepalingen bevatten op grond waarvan de tuchtcoUe-
ges oordelend in (hoger) beroep waken tegen nodeloze vertraging van het onder-
zoek in eerste aanleg.

Ook (hoger-) beroepszaken kunnen gevoegd worden behande1d. Dit is uitdruk-
kelijk geregeld in art. 88, zesde lid, voorstel van Wet big: indien tegen de eind-
beslissing van het regionale tuchtcoUege door twee of meer personen beroep is
ingesteld en tenminste twee van hen ontvankelijk zijn, worden deze beroepen ge-
zamenlijk behandeld. In de praktijk zal dit beter toegepast kunnen worden als
kunnen gezamenlijk worden behandeld, omdat het lang niet altijd sneller en effi-
cienter is om beroepen gezamenlijk te behandelen89

Het tuchtcollege in (hoger) beroep oordelend kan het tuchtcollege dat de
beslissing in eerste aanleg heeft genomen uitnodigen nadere inlichtingen te
verstrekken. Dit is besproken in paragraaf 3.7.5.

Een afschrift van de beslissing in (hoger) beroep wordt gewoonlijk gegeven aan
het (aangeklaagde en/of bestrafte) tuchtrechtelijke rechtssubject, de klager, het
tuchtcollege in eerste aanleg, en soms enkele toezichthouders c.q. direct betrokke-

88 Art. 95, tweede lid, voorstel van Wet militair tuchtrecbt (voorlezing in bet
openbaar); art. 37, tweede lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst
(voorlezing in het openbaar); art. 13a, derde en vierde lid, Medische Tucht-
wet j' art. 87, tweede lid, Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van
geschillen; art. 89, zesde en zevende lid, voorstel van Wet big (1. beslissing
waarbij een maatregcl wordt opgelegd, of 2. indien in deze zaak de beslis-
sing in eerste aanleg in het openbaar werd uitgesproken of 3. in beroep
een openbare terechtzitting plaatsvond; de overige beslissingen kunnen om
redenen aan het algerneen belang ontleend); art. 39 j' art. 31, tweede lid,
voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (openbare
uitspraak); art. 50f, vijfde lid, Wet op het Notarisambt (openbare uitspraak);
art. 57, tweede lid, j' art. 48, eerste lid, Advocatenwet (openbare uitspraak).
Zie verder de paragrafen 3.11.2.1, 3.11.2.9 en 3.11.2.10.

89 Zie verder de paragrafen 3.7.6 en 3.7.7.



nen.90
Na (hoger) heroep bestaat soms nog de mogelijkheid tot het instellen van

beroep in cassatie (paragraaf3.U.6), het aanvragen van herziening (paragraaf
3.12.7) of het verzoeken om gratie (paragraaf 3.13.5).

90 Art. 65 Wet op de Krijgstucbt (gestrafte en strafoplegger); art. 95, derde
lid, voorstel van Wet militair tuchtreeht (de gestrafte, de commandant, de
Minister van Defensie en aan de in beroep gegane meerdere); art. 37, Iweede
lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst (de gestrafte, degene die in
eerste aanleg de straf oplegde en de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid); art. Be Medisehe Tuchtwet (de hoofdinspecteurs en de
inspectcurs van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid e.q. de inspecteur
van de geneeskundige dienst van het krijgsmachtdeel waartoe de betrokken
arts, landarts of apotheker behoort, de secretaris van het Centraal College,
de aangeklaagde, de klager); art. 89, tweede en achtste lid, j' art. 87
voorstel van WeI big (dezelfden als in eerste aanleg plus het regionaal
tuehteollege dat in eerste aanleg bcsliste); art. 40, tweede lid, voorstel
van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (de aangeklaagde, de
klager, de door de Minister van Landbouw en Visserij aangewezen ambtenaar,
en het veterinair tuchtcollege); art. m·A16, vijfde en zesde lid, RPBO (de
belanghebbende en het instellingsbestuur, de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen e.q. van Landbouw en Visserij); art. 31 Wet tuchtrechtspraak
bedrijfsorganisatie (ter kennis gebracht van de betrokkene, het tuehtgerecht
en het lichaam), van overeenkomstige toepassing verklaard in art. 13, tweede
lid, Landbouwkwaliteitswet, in art. U, tweede lid, Meststoffenwet, in art.
54 WAG en in art. 44 Loodsenwet; art. 54, tweede lid, Wet op de Register-
accountants (de registeraccountant, de klager, het bestuur van het NIVRA en
de raad van tucht); art. 58 Wet op de Accountants-administratieconsulenten
(de accountant-administratieconsulent, de raad van tucht en de klager,
waarbij het mogelijk is dat de klager slechts kennis wordt gegeven van dat
dee! der beslissing dat voor hem van belang is); art. 55 j' art. 58, vierde
lid, Beginselenwet gevangeniswezen (de aangeklaagde en de directeur); art.
50f, vijfde lid, en art. 50g, vijfde lid, Wet op het Notarisambt (kennisgeving
aan de notaris, de Kamer van Toezieht en de klager); art. 58 Advoeatenwet
(de advocaat, de deken van de Nederlandse orde van advocaren, de raad van
discipline oordelend in eerste aanleg, de deken van de orde c.q. de raad van
toezicht, in geval van een verwijzing de voorzitter van de raad van discipline
en de klager); art. 19, vierde lid, j' art. 18, zesde lid, Octrooigemaehtigden-
reglemenl (dezelfden als in eerste aanleg plus de Raad van Toezicht).
In paragraaf 3.11.2.5 is de verstrekking van een afsehrift van de beslissing
in eerste aanleg behandeld.
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3.12.5 Prorogatie

De artikelen 329-331 Rv regelen prorogatie van rechtspraak aan het gerechtshof.
Art. 329 R v luidt:

"In aile voor hooger beroep aan het geregtshof vatbare geschillen, in welke
dading of compromis kan plaats hebben, staat het aan partijen vrij, mits daar-
omtrent bij eene akte zijnde overeengekomen, die geschillen bij den aanvang
van het geding dadelijk ter kennis te brengen van het geregtshof, hetwelk in
hooger beroep over dezelve uitspraak zoude hebben gedaan."

Voor het gerechtshof gelden, bij deze rechtsgedingen, de voorschriften, ten aan-
zien van het rechtsgeding in eerste aanleg. Het hof doet uitspraak in het eerste en
hoogste ressort'", behoudens rekest civiel of cassatie, indien daartoe gronden zijn.

Tevens bepaalt art. 157 Rv dat indien een geding, dat tot de kennisneming van
de kantonrechter behoort, maar bij de arrondissementsrechtbank aanhangig is
gemaakt, en de gedaagde de exceptie van onbevoegdheid niet heeft voorgesteld,
de arrondissementsrechtbank als gewone rechter, de zaak aan zich zal houden
en daarin in het hoogste ressort recht zal sprekenn

Wat betreft het strafprocesrecht bepaalt art. 349, tweede lid, WvSv dat de
rechtbank zich niet onbevoegd verklaard

"indien het feit tot de kennisneming van de kantonrechter behoort en de
verdachte daarop geen beroep heeft gedaan; zodanig beroep komt de verdachte
niet toe, indien primair een feit is te laste gelegd, dat tot de kennisneming van
de rechtbank behoort, en subsidiair een feit, waarvan de kantonrechter kennis
neemt."

Zie oak de artikelen 415 en 484, aanhef en sub zevende, WvSv.
Ten Berge/Tak93 noemt voor het administratieve recht art. 26, derde lid, Alge-

mene wet inzake rijksbelastingen op grand waarvan de bezwaarschriftprocedure
bij de inspecteur met diens schriftelijke toestemming kan worden overgeslagen.

Een voorbeeld van prorogatie in cornbinatie met voeging in het tuchtproces is te
vinden in HR 6-6-1975, NJ 1975,475. Het medisch tuchtcollege heefr een inge-
diende klacht gegrond bevonden. Nadien wordt opnieuw een klacht ingediend
tegen dezelfde geneeskundige bij het Medisch Tuchtcollege door dezelfde klager.
Met instemming van de geneeskundige en haar raadsman, van de klager en van de

.-0. ter terechtzitting is besloten dat het Hof oak de nieuwe k1acht zal berech-
en. Volgens de Hoge Raad verzetten onder deze omstandigheden de Medische

Het nadeel, dat verbonden is aan het direct voorleggen van een geschil aan
het hager beroepscollege, is dus het verlies van een instantie. Het voordeel
is tijdwinst.
Zie voorts de artikelen 43, 55 en 66 Wet r.o.; art. 98a, art. 355, tweede
lid, en 356, tweede lid, Rv en art. 398, aanhef en sub 2°, Rv.

93 Ten Berge/Tak 1983, p. 196, nr. 409.
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"niet wordt verboden rekening te houden met hetgeen de persoon over wie
geklaagd is nadien mocht hebben misdaan;
dat, al moge die persoon in het algemeen weI belang hebben bij behandeling in
twee feitelijke instanties van een ter zake van zo'n nieuw vergrijp ingediende
klacht, verzoekster, door ermee in te stemmen dat het Hof voormelde verklaring
betreffende klager P. de R. zou betrekken in zijn overwegingen en beslissing,
blijk heeft gegeven op behandeling van de door deze klager te dier zake
ingediende k1acht in twee feitelijke instanties geen prijs te stellen;".

Tuchtwet en het Reglement medisch tuchtrecht zich niet tegen zulk een gezamen-
lijke bebandeling:

Omdat de nieuwe klacbt dus al berecht is, kan het medisch tuchtcollege niet meer
tot behandeling overgaan. Als de klager de bij het medisch tuchtcollege aanhan-
gige k1acht niet intrekt, moet dat college hem daarom in die klacht niet-ontvanke-
lijk verklaren.

Een nadeel dat specifiek is voor het medisch tuchtrecht, is dat behalve het on-
gebruikt laten van een instantie, de k1ager zicb zo, indien de k!acht deels gegrond
en dee!s ongegrond wordt bevonden, ook de mogelijkheid beroep in cassatie in
te stellen kan ontnemen. Hierop wordt nader ingegaan in de volgende paragraaf.

In RvB 1987-1494 overweegt de raad van beroep op een beroep van bet Bestuur
van het NIYRA dat

"de eisen van een behoorlijke procesgang ook in het tuchtgeding meebrengen
dat het Bestuur, indien bet van een beslissing van de Raad van Tucht bij de
Raad in beroep komt, op dezelfde voet als een klager of een betrokken register-
accountant die zich tot de Raad wendt, aangeeft tegen welke beslissing of onder-
delen van een beslissing van de Raad van Tucht zijn beroep is gericht en welke
bezwaren het daartegen wenst aan te voeren, opdat de parti] die het beroep wi!
bestrijden weet waaraan hij [lees: zij, ML) toe is en waartegen hij zich dient te
verweren."

Het Bestuur had eerst ter zitting doen blijken behalve tegen de motivering ook
bezwaren te hebben tegen de beslissing zelf.

"Gelet op art. 52, lid 2, van de Wet op de registeraccountants, dat de tijdige
indiening van een met redenen omkleed beroepscbrift voorschrijft, kan de Raad
niet ingaan op bezwaren ( ..) die eerst na afloop van de beroepstermijn kenbaar
worden gemaakt."

Als er hier dus al nieuwe klachten aan de orde kunnen komen in hoger beroep,
zullen ze in elk geval reeds in het beroepschrift moeten zijn verwerkt.

94 RvB 1987-14,de Accountant, sept. 1987, p. 47-48.
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Oak het hof van discipline weert nieuwe klachten in hager beroep:

"Het hager beroep van de beslissing van de Raad van Discipline dient am die
beslissing op de oorspronkelijke klacht opnieuw te toetsen aan de hand van
daartegen door de appellant aangevoerde grieven. In beroep kunnen geen
nieuwe klachten of nieuwe verzoeken van de oorspronkelijke klager in behan-
deling worden genomen. Voor rover het beroepschrift van appellant nieuwe
klachten en nieuwe verzoeken bevat, laat het Hof deze derhalve buiten
beschouwing.,,95

3.12.6 Cassatie

De vraag is of de waarborgen van art. 6 EVRM zich oak uitstrekken tot en met de \
Iase van cassatie. In de tekst van art. 6 EVRM vinden we geen aanwijzingen
daaromtrent. In paragraaf 3.12.4 is al gewezen op het arrest Deleourt, waarin het
Europese Hof voor de Rechten van de mens overwoog:

"Article 6 (1) of the Convention does not, it is true, compel the Contracting
States to set up courts of appeal or of cassation. Nevertheless, a State which
does institute such courts is required to ensure that persons amenable to the
law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in
Article 6 ( ..).
Therefore, Article 6 (1) is indeed applicable to proceedings in cassation. The
way in which it applies must, however, clearly depend on the special features of
such proceedings.t'f

Zowel in strafzaken (art. 427-448 WvSv) als in civiele zaken (art. 398-429 Rv) is
in beginsel beroep in cassatie mogelijk. In het administratief recht is in een
beperkt aantal gevallen voorzien in cassatie97 Voor het overige wordt over
invoering gediscussieerd.S'

De Pinto poneerde in 1876 de stelling, dat cassatie bij de Hoge Raad tegen een
opgelegde disciplinaire straf niet is toegelaten "voor zover een andere autoriteit

an een gewoon rechterlijk collegie bestraffend optreedt". Hij ging hierbij uit van
e tekst van art. 162 Gw 1848.99

Thans bepaalt art. 118, tweede lid, Gw dat de Hoge Raad in de gevallen en
innen de grenzen bij de wet bepaald, belast is met de cassatie van rechterlijke

95 HvD 27-4-1987, Adv.bl. 1988, p. 44. Zie verder nag de paragrafen 3.12.4.2.
en 3.12.4.4.

% Deleourt, Series A, vol. 11, p. 14-15. Zie oak Sutter, Series A, vol. 74, p. 13.
7 Zie daarover Tak/Ten Berge 1983, p. 217-221, Of. 1490-1500 en p. 228-229,

nr. 1526; Ten Berge/'Tak 1987, p. 15 en p. 213-214.
8 Een voorstander is A.R. Bloernbergen, Cassatie in administratieve zaken?,

Reeks studiekring Drion, Geschrift no. 6, Kluwer Deventer 1984.
9 De Pinto 1876, p. 26, sub 29, en p. 87-89.
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103

Zie de paragrafen 1.3 en 3.4.
De Doelder acht zeker voor het (wettelijk) beroepentuchtrecht cassatie-
rechtspraak, gelet op de op het spel staande belangen, zeer gewenst. De
Doelder 1981, p. 140 en p. 203. Jhr. mr. P.J.W. de Brauw, De Hoge Raad als
tuchtrechter, in: Door Tijd en Vlijt 1777-1952,N.V. de Nederlandsche boek-
en steendrukkerij v/h H.L. Smits 's-Gravenhage 1952, tweede druk, p. 177-
191 concludeerde dat in zuiver disciplinaire zaken niet de rechterlijke macht
en dus zelfs niet de Hoge Raad behoort te worden betrokken.
Kamerstukken II 1974-1975, 13331,nr. 3, p. 5·6 verwijst naar de toelichting
in Kamerstukken II 1971-1972,11884, nr. 3, p. 3. Zie over het oneigenlijk
krijgstuchtelijk vergrijp ook paragraaf 3.9.2.1 en 3.10.2.
E.P. von Brucken Fock en A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Tjeenk
Willink Zwolle 1982, Studiepockets strafrecht, nr. 9, p. 18-20; Van den
Bosch 1984, p. 256.
Dit is pas bij derde nota van wijziging in het voorstel opgenomen. Karner-
stukken II 1987-1988, 16813, nr. 26, sub H.

uitspraken wegens schending van het recht. Het derde lid voegt er aan toe dat bij
de wet aan de Hoge Raad ook andere taken kunnen worden opgedragen.

Een beslissing van een tucbtrechter+? kan worden aangemerkt als een rechter-
Iijke uitspraak. Het is dus mogelijk op grond van het tweede lid van art. 118
Grondwet bij de wet cassatie in te voeren.

Het is echter de vraag of cassatie in het wettelijk geregelde tuchtrecht een nut-
tige component is of kan zijn van het rechtsmiddelenarsenaal.l''! Gezien het feit,
dat de Hoge Raad aileen uit juristen bestaat en dus in beginsel niet uit personen
die goed ingewerkt zijn in de specifieke tuchtrechtelijke normencomplexen, lijkt
het mij niet juist indien de Hoge Raad (al dan niet marginaal) toetst of de
tuchtrechtelijke norm correct is verwoord en toegepast. Anderzijds kan hij weI
nagaan of er sprake was van een behoorlijk proces. Ook valt te denken aan de
coordinatie van de uitleg van algemene wettelijke begrippen of bepaalde wetlelijke
term en die zowel in ais buiten het tuchtrecht voorkomen. Een voorbeeld daarvan
is te vinden in art. 1 Militaire Cassatiewet 1979, op grond waarvan onder andere
tegen de eindbeslissing van het Hoog Militair Oerechtshof, indien deze betrekking
heeft op een oneigenlijk krijgstuchtelijk vergrijp, cassatie kan worden aangete-
kend.102 Op grond van art. 100 voorstel van Wet militair tuchtrecht wordt aan de
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad de bevoegdheid gegeven cassatie in het
belang der wet in te stellen.103

De artikelen 93 tot en met 96 van het Reglement medisch tuchtrecht en oplos-
sing van geschillen geven de persoon over wie geklaagd is, aismede de inspecteur
van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, die daarvan afschrift ontving, de
mogelijkheid van een beslissing van een gerechtshof beroep in cassatie in te stel-
len bij de Hoge Raad. Voorts kan de klager, niet zijnde een inspecteur van het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, bij de Hoge Raad beroep in cassatie instel-
len van een beslissing van het gerechtshof, waarbij hij niet-ontvankelijk is ver-
klaard in zijn klacht of waarbij zijn klacht is afgewezen. Het beroep in cassatie
wordt ingesteld bij verzoekschrift binnen een maand na de ontvangst van het af-
schrift van de beslissing. Het wordt gericht tot de Hoge Raad, doch ingezonden

100
101

102
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bij de griffier van het HaL Het verzoekschrift moet namens de inzender worden
ondertekend door een advocaat. De behandeling van de zaak kan geschieden in
een openbare zilting.104 De Hoge Raad is aan de aangevoerde middelen van cas-
satie niet gebondenlOS

De vraag is echter of er voor deze cassatiemogelijkheid, die bij algemene
maatregel van bestuur gebaseerd op art. 15 Medische Tuchtwet is ingevoerd, wel
een deugdelijk juridisch fundament bestaat. Taverne zet uiteen, dat de Medische
Tuchtwet helemaal niet van cassatie spreekt zodat er bier geen sprake is van
'uitvoering van deze wet". Oak art. 95 Wet op de rechterlijke organisatie is een
onvolledig fundament omdat nag het een en ander moet worden geregeld met
betrekking tot bijvoorbeeld de termijnen en vormen van de voorziening (verge-
lijk art. 97 Wet r.o.), maar dat is bij algemene maatregel van bestuur gebeurd.
De Grondwet106 eist regeling bij de wet107

Hoe het oak zij, de ontvankelijkheid van het eerste cassatieberoep is bij de
mondelinge behandeling bestreden. De advocaat van de rekwirante tot cassatie
(de oorspronkelijke klaagster) heeft de ontvankelijkheid staande gehouden met
een beroep op art. 95 Wet op de rechterlijke organisatie108 De HR achtte zich
bevoegd gezien dat artikel en gezien art. 64, aanhef en sub 2 (oud), en art. 93
van het Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen.P?

Tot slot moet nag worden ingegaan op de ongemakkelijke positie waarin de
klager aanvankelijk verkeerde: aanvankelijk schreef art. 64, tweede lid, van het
Reglement slechts van de beslissingen tot niet-ontvankelijkverklaring van de
klager en tot afwijzing van de klacht mededeling door de secretaris aan de klager,

:niet zijnde de inspecteur, voor. Een afschrift van de afwijzende beslissing werd
hem niet toegezonden. Van zijn mogelijkheid beroep in cassatie in te stellen kon
hij dus niet optimaal gebruik maken, omdat het zonder kennis te kunnen nemen
'van het afschrift moeilijk is cassatiemiddelen voor te dragen.110 Pas sinds
1974111is dit zo gewijzigd, dat van elke beslissing een afschrift wordt gezonden
aan degene die de klacht heeft ingediend. Het is op grand van art. Be, eerste lid,

104 Art. 96, eerste lid, j' art. 48 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing
van geschillen.

105 Zie verder de artikelen 93 tot en met 96 van het Reglement medisch tucht-
recht en oplossing van geschillen plus de vele daarin van overeenkomstige
toepassing verklaarde artikelen.

l06 Te weten art. 166 oud, thans art. 118 Grondwet.
107 B.M. Taverne, Het eerste cassatieberoep in een medische tuchtzaak. Toetsing

van het Reglement Medisch Tuchtrecht aan Wet en Grondwet, NJB 1934,
p. 497-504. Zie oak L. de Vries, De cassatie in het notarieel tuchtrecht,
WPNR 5848, p. 596.

108 J.G. Nysingh, Cassatieberoep in medische tuchtzaak, NJB 1934, p. 526-527.
109 HR 3-11-1933, W. 12737, noot I.M. v. Bemmelen; Nl 1934, 1179.
110 Zie de noot van I.M. v. Bemmelen onder HR 3-11-1933,W.12737.
111 Art. Be Medische Tuchtwet, ingevoegd bij wet van 15-6-1972, Stb. 394, en

art. 64 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen, gewijzigd
bij besluit van 16-2-1974,Stb. 179, zijn inwerking getreden op 1-8-1974,
Stb. 1974,448.



aanhef en sub d, j' derde lid, Medische Tuchtwet nog wei mogelijk dat het College
of het gerechtshof bepalen dat uitsluitend dat deel der beslissing wordt toegezon-
den dat voor de k1agervan belang isI12

Hiermee zijn echter nog niet aile problem en opgelost. De k1ager kan immers bij
de Hoge Raad beroep in cassatie instellen van een beslissing van het gerechtshof,
waarbij hij niet-ontvankelijk is verklaard in zijn k1acht of waarbij zijn klacht is
afgewezen. Wat echter te doen als bij de beslissing van het hof een klacht ten dele
gegrond en ten dele ongegrond is verklaard? In zo'n geval acht de Hoge Raad het
cassatieberoep niet-ontvankelijk gezien de bewoordingen van art. 93 van het
Reglement en gezien de strekking en de geschiedenis van het medisch tuchtrecht,
waarvan het uitgangspunt is gebleven dat ten aanzien van beslissingen van de
medische tuchtrechter waarbij een maatregel is opgelegd, voor de particuliere
klager beroep niet openstaat.U''

In die casus was er sprake van een klacht, bestaande uit drie onderdelen, inge-
diend door een klager. De Hoge Raad achtte beslissend dat er een maatregel is
opgelegd. Volgens de annotator Vranken heeft het standpunt van de Hoge Raad
tot gevolg

"dat klagers wier klacht in dezelfde beschikking is afgewezen, geen recht van
appel of cassatie hebben. Bij de toenemende neiging om, gelet op de hoeveel-
heid zaken, klachten waar mogelijk gevoegd te behandelen, is dit een conse-
quentie waarvan men de wenselijkheid kan betwijfelen."

De omvang van het hoger beroepsrecht van de k1ager en met name de verruiming
in het voorstel van Wet big is aan de orde gekomen in paragraaf 3.12.4.

In het voorstel van Wet big wordt het cassatieberoep afgeschaft. De beroepsmo-
gelijkheden worden geconcentreerd bij een instantie in meerderheid bestaande
uit juristen.U''

In de regeling van het wettelijke makelaarstuchtrecht wordt cassatie niet ver-
meld, maar ook niet uitdrukkelijk uitgesloten. Volgens Middag zijn wei voorbeel-
den uit de praktijk bekend. Hij geeft geen precieze vindplaatsen.U'' De enige mij
bekende zaak is HR 17-9-1953, NJ 1953,648. Dat arrest betreft weliswaar art. 71
WvK, dat de voorloper van het huidige art. 65a is, maar uit de wetsgeschiedenis
blijkt niet van een bedoeling te breken met het tot dan toe toegepaste tucht-
recht.116

112 Zie verder De Gaay Fortman 1947, p. 71-72; Taat 1948, p. 199-200;Sanders
1967, p. 159-162; Knap 1984, p. 26.

113 HR 12-6-1987,NJ 1988, 38 met noot J.B.M. Vranken.
114 Kamerstukken II 1987-1988, 19522, Dr. 7, p. 89.
115 Middag 1984, p. 300.
116 Kamerstukken II, Bijl. Hand. II 1962-1963,7175, Of. 3, p. 7.
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In het notariele tuchtrecht is cassatie in 1984 afgeschaft117 op grond van een \
aantal argumenten. Door het hoger beroep en de voordrachten tot afzetting te

, concentreren bij het Gerechtshof te Amsterdam wordt reeds op dat niveau de
eenheid van rechtspraak gewaarborgd. Bovendien kan ook de aard der vragen,
waarom het in tuchtrechteIijke zaken pleegt te gaan, geen reden vormen om het
beroep in cassatie, dat in het tuchtrecht ongebruikelijk is, hier te handhaven. Ook
voor het laton toetsen van de opgelegde maatregel is beroep in cassatie geen ge-
schikt middeI. De procedure in twee instanties, Kamer van Toezicht en gerechts-
bof, is steIIig voldoende om een goede tuchtrechtspraak te verzekeren. Ter verge-
lijking is er nog op gewezen dat ook de herziene tuchtrecbtspraak voor advocaten
niet de mogelijkheid kent van beroep in cassatie tegen beslissingen van het hofI van disciplineYs

3.12.7 Herziening

De artikelen 457-481 WvSv regelen de herziening van in kracht van gewijsde
gegane einduitspraken in strafzaken. Op grond van art. 457, eerste lid, WvSv kan
berziening van een in kracht van gewijsde gegane einduitspraak houdende veroor-
deling, worden aangevraagd:

"1°. op grond van de omstandigbeid dat bij onderscbeidene arresten of vonnissen,
. in kracht van gewijsde gegaan of bij verstek gewezen, bewezenverklaringen zijn
uitgesproken, welke niet zijn overeen te brengen;
2°. op grond van eenige omstandigheid die bij het onderzoek op de terechtzitting
den rechter niet was gebleken en die op zich zelve of in verband met de vroeger
geleverde bewijzen met de uitspraak niet bestaanbaar schijnt in dier voege dat
ernstig vermoeden ontstaat dat ware zij bekend geweest, bet onderzoek der zaak

I
f17 Stb. 1984,421. A.R. B1oembergen, Het Ministerie van Justitie en de cassatie,

NJB 1984, p. 947-948 (vervalt ten onrecbte); Haardt 1984, p. 6 (vervalt);
Santen 1984, p. 167 (vervalt); Cremers 1984, p. 276 (vervalt); Nuytinck
1984, p. 346 (vervalt ten onrechte omdat het Hof zelfstandig tot afzetting
kan besluiten en aldus de door de Kamer van Toezicht opgeIegde rnaat-
regel kan verzwaren. De mogelijkheid moet bestaan die uitspraak te laten
toetsen.); L. de Vries, De cassatie in het notarieel tuchtrecht, WPNR 5848,
p. 595-596 (in 1984 zijn slechts enkele bijzondere bepalingen afgeschaft. De
mogelijkheid van cassatie is blijven bestaan omdat deze op de art. 95 en 99
Wet r.o. berust); Van Slooten, WPNR 5927, p. 477-478 (vervalt ten onrechte
omdat op het gebied van het notarieel tuchtrecht ook andere recbtsregels een
rol spelen zoals strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs en het EVRM);
HR 18-4-1986, NJ 1987, 314 (cassatie-beroep ontvankelijk op grond van
overgangsrecht); HR 5-2-1988, RvdW 1988, 26 (cassatieberoep is afgeschaft).

118 Kamerstukken II 1981-1982, 17404, Dr. 3, p. 8; 1982-1983, Dr. 6, p. 3-4;
Kamerstukken 11983-1984, 17404, Dr. 159a, p. 2 en nr. 159b, p. 3;
Handelingen 1,11-9-1984, p. 1415-1416.
Uit de vorige noot blijkt dat hierover ook anders kan worden gedacht.



Ook in een aantaltuchtwetten is de herzieningsmogelijkheid opgenomen.12l

Op grond van art. 66 voorstel van Wet big is herziening van een onherroepelijk
geworden tuchtrechtelijke eindbeslissing waarbij een maatregel122 werd opgelegd,
mogelijk, wanneer naderhand omstandigheden zijn gebleken die naar ernstig I
vermoeden tot een afwijkende beslissing zouden hebben geleid, indien zij tijdig
bekend waren geworden. Bij algemene rnaatregel van bestuur worden hierom- ,
trent nadere regels gesteld. De herziening zal niet kunnen leiden tot een wijziging I
in hetgeen voorheen was beslist, ten nadele van de betrokkene123 Bij algemene
rnaatregel van bestuur zal de instantie worden aangewezen, die belast wordt met
de beslissing op de herzieningsverzoeken. De memorie van toelichting gaat er
van uit dat het een taak wordt van het centrale tuchtcollege. Indien de aanvrage
gegrond wordt geacht, dan zal de verdere behandeling kunnen geschieden door
een regionaal tuchtcollege, bij voorkeur een dat van de zaak nog geen kennis

lOU hebben geleid, hetzij tot vrijspraak van den veroordeelde, hetzij tot
ontslag van rechtsvervolging op grond dat deze niet strafbaar was, hetzij tot
niet ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot toepasse-
lijkverklaring van eene minder zware strafbepaling."

Het tweede lid voegt er aan toe, dat op gelijke gronden herziening kan worden
aangevraagd, indien bij het gewijsde een tenlastegelegd feit als bewezen is aan-
genomen, zonder dat ter zake een veroordeling is gevolgd. Art. 476, eerste lid,
WvSv bepaalt, dat in geen geval een straf mag worden opgelegd, die de bij het
vernietigde arrest of vonnis opgelegde te boven gaat.

De artikelen 382-397 Rv regelen hct rekest civie!. De vonnissen op tegenspraak
in het laatste ressort gewezen, en die welke op verstek gewezen en niet meer
vatbaar voar verzet zijn, kunnen op een aantal gronden herroepen worden, op het
verzoek van degenen die partij geweest, of geroepen zijn. Het betreft bier vonnis-
sen gewezen op feiten en omstandigheden, die door toedoen van de wederpartij
onjuist of onvolledig ter kennis van de reehter zijn gebracht, en vonnissen, die
onjuist zijn door bepaalde processuele misslagen, dwalingen of vergissingen van
de rechter119

De mogelijkheid om herziening te vragen heeft ook een plaats gevonden in een
aantaJ administratieve wetten.120

119 Respectievelijk art. 382, sub 1', 7', 8' en sub 2'-6', Rv.
120 Tak/Ten Berge 1983, deel2, p. 223-228, Dr. 1505-1525; Ten Berge/Tak 1987,

p.215-217.
121 De Doelder 1981, p. 141, lijkt voor zover het over wettelijk tucbtrecht

gaat, een mogelijkbeid tot herziening zeker niet onwenselijk.
122 Omschreven in artikel 63, eerste of derde lid, voorstel van Wet big.
123 Ontleend aan art. 476, eerste lid, Sv: Kamerstukken II 1987-1988, 19522,. nr.

7, p. 121.
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heeft genomen.t24
Door de Raad voor de Scheepvaart respectievelijk de Raad voor de Luchtvaart

wordt opnieuw een onderzoek ingesteld, wanneer nieuwe feiten aan het Iicht
komen, welke tijdens het eerste onderzoek nog niet bekend waren en welke op
de beslissing tot ontneming van de bevoegdheid invloed zouden kunnen hebben
gehad. Deze herzieningsmogelijk is dus beperkt tot de gevallen waarin een be-
voegdheid is ontnomen.125

Van een beslissing van de Raad van Toezicht en van een beslissing van de Raad
van Beroep kan herziening worden gevraagd, indien ernstig vermoeden bestaat,
dat op grond van enige omstandigheid, waarvan bij het nemen der beslissing niet
is gebleken, een andere beslissing zou zijo genom en, indien die omstandigheid
bekend zou zijn geweest.126 Op grond van art. 21 Octrooigemachtigden-regle-
ment kan van een beslissing tot oplegging van een ontzetting uit het recht om als
gemachtigde voor de Octrooiraad op te treden, na vijfjaren, nadat de beslissing
onherroepelijk is geworden, wijziging worden gevraagd. De herziening geschiedt
in beide gevallen door de Raad van Beroep op verzoek van degene, tegen wie de
beslissing is genomen. Zij kan niet tot verzwaring der straf leiden.

In art. 63 Comptabiliteitswet 1976 is cen regeling opgenomen die afwijkt van de
hiervoor besproken mogelijkheden omdat hier slechts gedurende een korte ter-
mijn om herziening kan worden verzocht:

"1.Binnen twee maanden na de verzending van een te zijnen aanzien genomen
beschikking, (..), kan een rekenplichtige aan de Aigemene Rekenkamer herzie-
ning daarvan verzoeken.
2. Ook ambtshalve kan de Kamer tot herziening besluiteo. Deze herziening kan,
behoudens het geval van gebleken bedrog door de rekenplichtige, slechts ten
nadele van de rekenplichtige strekken, indien de beschikking is verzonden
binnen twee maanden na de verzending van de oorspronkelijke beschikking.
3. Een beschikking op een verzoek tot herziening of een beschikking tot
ambtsbalve berziening wordt genomen in een voltallige vergadering van het
College. Daarvan wordt melding gemaakt in het verslag van de Kamer."

124 Kamerstukken II 1985-1986, 19522, nr. 3, p. 119.
Daarnaast bevat art. 64 voorstel van Wet big de mogelijkheid dat bij
koninklijk besluit gratie wordt verleend, in die zin dat bet veroordeelde
tuchtrechtelijke rechtssubject in de hem ontzegde bevoegdheid kan worden
hersteld c.q. weer in het register zaI kunnen worden ingeschreven. Hierop
wordt nader ingegaan in paragraaf 3.13.5.

25 Art. 50 j' art. 40 Schepenwet en art. 39 i" art. 28 Luchtvaartrampenwet. Zie
ook art. 41 Schepenwet en art. 29 Luchtvaartrampenwet.

26 Art. 20, eerste lid, Octrooigemachtigden-reglement.



Schenk 127 bespreekt het beklag gedaan bij bet bof van discipline over het verzet
van de raad van toezicht tegen de (her)inschrijving als advocaat. In een aantal
van de genoemde gevallen heeft bet hof van discipline sehrapping van de advocaat
bevolen op grond van het plegen van een tuehtvergrijp en nu oordeelt bet hof dus
opnieuw over de toelating. Formeel is hier geen sprake van een berziening van de
tuchtrecbtelijke beslissing, materieel kan hier weI een bernieuwde beoordeling
plaatsvinden.

Er is dus in bovenstaande wetten niet gekozen voor een zelfde regeling, maar er
zijn verschillen in beslissingen, vatbaar voor herziening (aile beslissingen of aileen
ten aanzien van de ontnomen bevoegdbeid) en in de preeieze gronden voor her-
ziening (een novum of geheel niet nader omsehreven gronden). Het betreft
altijd een onherroepelijk geworden tuehtrechtelijke eindbeslissing. In elk geval kan
herziening niet dienen als een adequate vervanging van de mogelijkheid (hoger)
beroep in te stellen, omdat berziening gebonden is aan bepaalde specifieke
situaties.l28

De toelichting op bet voorstel van Wet big Iegt de berziening op een gebruike-
lijke wijze uit. De berziening:

"dient ertoe dwalingen ten aanzien van feitelijke omstandigheden te redresseren;
evenals op bet gebied van bet strafproeesreebt zal veranderde jurisprudentie
geen grond tot herziening opleveren. Ten aanzien van het vragen om herziening
is geen termijn gesteld. Vragen om herziening is derhalve steeds mogelijk:,129

De tuehtrechtelijke normen zijn eebter open norrnen, die worden geconeretiseerd
door de groep zelf en door de bevoegde organen. Een tuehtreebtelijk rechtssub-
ject kan te vernieuwend bezig zijn (bijvoorbeeld een arts met nieuwe behandel-
methoden) en zo zijn tijd te ver vooruit zijn. Het is dan mogelijk dat hij, hoewel
bij zelf van mening is uiterst zorgvuldig te werk te gaan, toeh daarmee in strijd
komt met de heersende inzichten en opvattingen en daarvoor door de tucht-
rechter wordt bestraft met de ontneming van de bevoegdheid zijn beroep uit te
oefenen, terwijl zijn ideccn enkele jaren later de basis van een algemeen aanvaar-
de handelwijze zijn geworden. Zo'n tuchtrecbtelijke beslissing moet dan kunnen

127 Schenk 1975, p. 131-134. Zie art. 1-7 Advocatenwet.
Zie ook raad van toezicht 5-7-1960, Adv.bl. 1964, p. 221-224: de Advocaten-
wet kent geen herziening. Ware herziening wei wettelijk mogelijk geweest,
dan zou de raad tot de slotsom zijn gekomen dat verzoeker's aanvrage diende
te worden afgewezen, omdat er geen sprake is van een novum, dat, zo het
destijds bekend ware geweest, de raad tot een andere beslissing zou hebben
geleid.

128 Zie bijvoorbeeid de Schepenwet, de Luchtvaartram penwet en de Comptabili]
teitswet 1976. Zo ook Taat 1948, p. 89-90 en p. 204.

129 Kamerstukken II 1985-1986,19522, nr. 3, p. 119.
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worden herzien door het tucbtcollege.P? Gezien de specifieke aard van het tucht-
recht lijkt mij daarom de verruiming, orn oak in zo'n geval van een andere visie tell
aanzien van de tuchtwaardigheid herziening mogelijk te maken, een goed initia-
tief. Om een te grote toeloop van zaken te voorkomen zou deze vorm van herzie-
ning beperkt kunnen worden tot de gevallen waarin de bevoegdheid geheel of
gedeeltelijk is ontnomen.

Enkele tuchtregelingen bevatten de mogelijkheid dat gratie wordt verleend. Dit
wordt behandeld in paragraaf 3.13.5.

De Doelder 1981, p. 141 geeft het voorbeeld van een onconventionele arts
die veroordeeld is omdat hij een inadequate therapie toegepast zou hebben,
welke therapie later toch adequater blijkt te zijn dan aanvankelijk werd ge-
dacht. Hem zou dan door de tuchtrechter minder of zelfs geen straf kunnen
worden opgelegd.



1 Zie ook paragraaf 3.11.1.7 waar de mogelijk:heid is besproken, dat het tucht-
rechtelijk rechtssubject wordt veroordeeld terzake van het plegen van een
tuchtvergrijp, zonder dat een tuchtsanctie wordt opgelegd.

2 "Indien de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf is opgeschort of geschorst,
wordt, als de beslissing van het gerecht daartoe aanleiding geeft, de straf
of het resterende dee! van de straf zo spoedig mogelijk ten uitvoer gelegd."
Zie ook art. 55 Wet op de Krijgstucht.

3 Zie ook paragraaf 3.11.1.6.
4 AIleen art. 32 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie wordt van overeen-

komstige toepassing verkJaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet,
in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet, en in art. 44 Loodsenwet.

3.13 Tenuitvoerlegging

3.13.1 Nonnale procedure

AIs eenmaal het tuchtvonnis is gewezen, en daarbij een tuchtsanctie is opgelegdl,
zal het ook ten uitvoer moeten worden gelegd. In een aantal gevallen zal dat direct
kunnen gebeuren na de beslissing in eerste aanleg. De vraag of en de gevallen
waarin het instellen van een rechtsmiddel schorsende werking heeft ten aanzien
van de directe tenuitvoerlegging van de opgelegde tuchtsanctie, worden in
paragraaf 3.13.2 besproken. Ais er sprake is van schorsende werking dient met de
executie te worden gewacht tot de eindbeslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
In paragraaf 3.13.3 wordt besproken hoe de datum kan worden bepaald, waarop
na staking van de behandeling in hoger beroep de schorsing als tuchtsanctie aan-
vangt.

Wat betreft de vraag wOllneer tot tenuitvoerlegging zal worden overgegaan, kan
als algemeen uitgangspunt worden gekozen dat dit zo spoedig mogelijk dient te
geschieden. Bijvoorbeeld de regeling in art. 99 juncto art. 85 voorstel van Wet
militair tuchtrecht gaat daar ook van uit?

VervoIgens is het voor de wijze van tenuitvoerlegging en VODr de instantie, belast
met (toezicht op de) executie, relevant welke tuchtsanctie is opgelegd en welke
wettelijke regeling van toepassing is.3 Een algemene regeling is opgenomen in
art. 35, tweede lid, Wet op de Registeraccountants, op grond waarvan het bestuur
van het NIYRA zorg draagt voor de tenuitvoerlegging van de schriftelijke waar-
schuwing, van de schriftelijke berisping en van de door haling van de inschrijving
in het accountantsregister en voor de openbaarmaking van de beslissing.

Daarentegen draagt op grond van art. 33, tweede lid, van de Wet op de
Accountants-administratieconsulenten het berechtend college zorg voor de tenuit-
voerlegging van de ruchtmaatregelen.

Op grond van art. 32 Wet tuchtrechtspraak hedrijfsorganisatie geschiedt de
tenuitvoerlegging van tuchtbeschikkingen en van uitspraken van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven op last van het dagelijks bestuur van het betrokken
lichaam. Het dagelijks bestuur kan niet van tenuitvoer1egging afzien, tenzij met
goedkeuring van de voorzitter van het College." Bij nalatigheid van het lichaam in
de tenuitvoerlegging van tuchtbeschikkingen moet de SER daarin voorzien op
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kosten van het lichaam (art. 35 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie juneto
art. 99, eerste lid, sub b, Wet op de Bedrijfsorganisatie).

Daarentegen bevatten het Landbouwuitvoerbesluit 1%3 en de Zaaizaad- en
Plantgoedwet zelf geen regeling van de exeeutie van de tuchtsancties, en oak de
bepalingen uit de Wet tuehtrechtspraak bedrijfsorganisatie zijn niet van overeen-
komstige toe passing verklaard.

Indien een van de lichtste sancties, te weten een waarschuwing of een berisping',
is opgelegd, voIgt gewoonlijk na de tuchtprocedure niet nag een "extra" c.q.
"aparte" executie daarvan. Verpaalen beschrijft de praktijk in het advocatentucht-
praees: indien het dictum luidt, dat de straf van enkele waarschuwing of berisping
wordt opgelegd, is daarmede de zaak af.

"In feite bestaat de straf dus niet uit de vermanende toespraak of het standje,
maar uit de afkeuring, welke spreekt nit het opleggen van de straf op zichzelf.,,6

Art. 35, tweede lid, Wet op de Registeraceountants bepaalt, dat het bestuur van
het NlYRA zorg draagt voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen van sehrif-
telijke waarsehuwing en schriftelijk berisping. Oak volgens Sluijter moeten die
beide maatregelen worden geacht tenuitvoergelegd te zijn met en door de toezen-
ding van de beslissing aan de betrokkene."

Anderzijds bepaalt art. 50c, vijfde lid, Wet op het Notarisambt dat de berisping
wordt uitgespraken door de voorzitter in een vergadering van de Kamer van
Toezigt, te houden nadat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. Indien de
notaris, hoewel daartoe bij aangetekende brief opgeroepen, in die vergadering
niet verschijnt, wordt de berisping hem bij aangetekende brief medegedeeld.

Ook art. 6 Wet op de Krijgstucht bevat een regeling van de executie van de
berisping:

"De berisping geschiedt mondeling door de strafoplegger of indien dit niet
doenlijk is, door een andere meerdere van zijnentwege, ofwel schriftelijk bij
gesloten brief door de strafoplegger.
De mondelinge berisping geschiedt of zander dat daarbij bijzandere vormen in
acht genomen worden, of, indien dit door de bestraffende meerdere noodzakelijk

5 In paragraaf 3.11.1.6 is uitgesplitst of de tuchtregeling uitgaat van een schrifte-
lijke en/of mondelinge berisping.

6 Dezelfde praktijk geldt volgens hem in het medisch tuchtrecht. OA.C.
Verpaalen, De tenuitvoerlegging van de tuchtrechtelijke straf, Adv.bl. 1968,
p.343-344.
Ook de toelichting bij het voorstel van Wet big gaat ervan uit, dat de waar-
schuwing en de berisping, evenals overigens de gedeeltelijke ontzegging van
de bevoegdheid en de ontzegging van het recht op wederinschrijving, geen uit-
voerende handeling vereisen. Kamerstukken II 1985-1986, 19522, or. 3, p. 117.

7 Sluijter 1984, p. 106. Hiervoor is al art. 33, tweede lid, van de Wet op de
Accountants-administratieconsulenten ter sprake gekomen op grand waarvan
het berechtend college zorg draagt voor de tenuitvoerlegging.
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geaeht wordt, na bijroeping en ten aanhoren van een of meer andere militairen
van niet lagere rang en, wat de officier betreft, bovendien van niet mindere
ouderdom in rang, dan de gestrafte.
Een aanmerking of terechtwijzing waarbij de tot straffen bevoegde meerdere
niet uitdrukkelijk te kennen geeft, dat zij als straf van berisping moet worden
beschouwd, geldt niet als straf."

Na inwerkingtreding van art. 42 voorstel van Wet militair tuchtreeht zal de beris-
ping bestaan uit een geschrift waarvan het model door de Kroon wordt vastgesteld.
De tenuitvoerlegging van de berisping gesehiedt door de uitreiking van het
gesehrift tegelijk met de uitreiking van de uitspraak.

Volgens art. 4 van de Wet tuehtreehtspraak bedrijfsorganisatie bestaat de
berisping uit een sehriftelijk of mondeling vermaan tot de betrokkene in verband
met het begane feit. Op grond van art. 32 van die wet zal de tenuitvoerlegging
gesehieden op last van het dagelijks bestuur van het betrokken liehaam8

De tenuitvoerlegging van de strafdienst en bet ultgaansverbod, die kunnen worden
opgelegd in het militaire tuehtrecht, en de exeeutie van de buitengewone dienst in
de ambtelijke sfeer geschieden binnen de desbetreffende hierarchie.?

Enkele tuehtsaneties met [inanciele gevolgen zuUenvia de functionaris belast met
de uitbetaling van bet salaris c.q. de afdeling (salarisadministratie van) personeels-
zaken worden geeffectuecrd.l''

I
De geldboelell werd op grond van enkele tuchtregelingen ingevorderd via een

systeem waarbij enkele bepalingen van de Invorderingswet 1845 van overeenkom-

8 Zie hierover Haakman 1957, p. 222-223, die van mening is dat bet juister
ware geweest, indien de wet uitdrukkelijk had bepaald dat de mondelinge
berisping gesehiedt door de rechter die haar bevolen heeft.
Art. 4 en art. 32 Wet tuchtreehtspraak bedrijfsorganisatie worden van over-
eenkomstige toe passing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteits-
wet, in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet, en in art. 44 Loodsenwet.
Overigens is niet vastgesteld welke instantie ten uitvoer zalleggen de waar-
sehuwing op grond van art. 55, tweede lid, sub c, Uag 1988 en de berisping
op grond van art. 4, eerste lid, sub b, Ie, Landbouwuitvoerbesluit 1%3 en
art. 88, aanbef en sub 2°, d, Zaaizaad- en Plantgoedwct. Deze regelingen
bevatten zelf geen bepaling daaromtrent en de overeenkomstige bepalingen
uit de Wet tuehtrecbtspraak bedrijfsorganisatie zijn niet van toepassing
verklaard.

9 Zie onder andere art. 47 en art. 48 voorstel van Wet militair tuehtrecht.
10 Bijvoorbeeld de vermindering van het recht op een jaarlijkse vakantie, de

inhouding van salaris, niet toekennen van een salarisverhoging, enz. Zie voor
meer voorbeelden de opsomming in paragraaf 3.11.1.6. Zie ook art. 56b Wet
op de Krijgstucht.

11 De aan de geldboete gestelde minima en maxima zijn in paragraaf 3.11.1.6
reeds opgesomd.
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stige toepassing waren verktaard.P De Invoeringswet Invorderingswet 1990 intro- (
duceert een eenvormige invorderingssystematiek: degene aan wie de boete is opge-
legd, wordt door een door de Minister aan te wijzen ambtenaar bij gedagtekende
brief uitgenodigd de verschuldigde geldboete binnen de gestelde termijn dan wei
met inachtneming van de gestelde termijnen te betalen. Indien de schuldenaar
niet binnen de gestelde termijn betaalt, maant de ambtenaar hem schriftelijk aan
om alsnog binnen tien dagen na de dagtekening van de aanmaning te betalen.
Indien dan nog niet is betaald, kan de invordering van de geldboete en de aanma-
ningskosten geschieden bij een door de ambtenaar uit te vaardigen dwangbevel,
dat het recht meebrengt om de roerende en onroerende goederen van de sehulde-
naar zonder vonnis aan te tasten. De betekening en de tenuitvoerlegging van een
dwangbevel geschieden door de zorg van de ontvanger en door de belastingdeur-
waarder. Zolang de ontvanger met de zorg voor de invordering is belast, is verre-
kening mogelijk of kan hij een vordering doen aan een derde, die bijvoorbeeld
loon of een uitkering verschuldigd is aan het tuehtrechtelijk recbtssubjeet, om de
geldboete te betalen. De ontvanger kan aan een schuldenaar uitstel van betaling
vcrlenen.P

Op grond van de Wet tuehtreehtspraak bedrijfsorganisatie geschiedt tenuitvoer-
legging op last van het dagelijks bestuur van het betrokken lichaam.14

12 Art. 5, derde lid, en art. 16, tweede lid, Medische Tuchtwet j" art. 65, eerste
lid, j' art. 67 Reglement mediseh tuehtrecht en oplossing van geschillen; art.
11, tweede lid, Wet op de paramedische beroepen; art. 63, vierde lid, laatste
volzin, voorstel van Wet big; art. 16, vijfde lid, laatste volzin, voorstel van
Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde; art. 3, vierde lid, sub e,
WAG j" art. 67, tweede en derde lid, Vag 1988; art. 28, tweede lid, Loodsen-
wet (zie ook bet hierna te bespreken art. 44 Loodsenwet).

13 In die zin zijn gewijzigd art. 5 j' art. 16, tweede lid, Medische Tuchtwet, art.
11 Wet op de paramedisehe beroepen en art. 3 WAG. Stb. 1990, 222, resp.
p. 11, p. 17 en p. 27. Art. 67 Vag 1988 is gewijzigd bij Stb. 1990,224. Zie
ook Kamerstukken II 1988-1989,21135, nr. 3, p. 20-22. p. 32-33 en p. 40.

14 Art. 32 en 34 Wet tuehtrechtspraak bedrijfsorganisatie. Art. 32 en art. 34,
eerste lid, Wet tuehtreehtspraak bedrijfsorganisatie zijn van overeenkom-
stige toepassing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet en
in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet.
Art. 28, rweede lid, Loodsenwet bepaalt dat de invordering geschiedt door de
ontvanger van de directe belastingen van de woonplaats van degene aan wie
de boete is opgelegd. Art. 44 Loodsenwet verklaart ecbter ook art. 32 en art.
34, eerste lid, Wet tuebtrechtspraak bedrijfsorganisatie van overeenkomstige
toepassing. Op grand daarvan kan dus oak het dagelijks bestuur de geldboete
innen. Art. 45, aanhef en sub a, Loodsenwet bepaalt dat bij algemene maat-
regel van bestuur nadere regels kunnen worden gesteld inzake de tenuitvoer-
legging van de maatregelen. De geldboete wordt echter niet vermeld. Juist
omdat hier (ten onreehte?) twee inningswijzen mogelijk zijn, zou een nadere
regeling op zijn plaats zijn. Art. 28 is oak over het hoofd gezien door de
hiervoor besproken Invoeringswet Invorderingswet 1990.



Inning kan ook geschieden door inhouding van het te betalen bedrag op het
toekomende zakgeld.P

Op grond van het Besluit krijgstuchtelijke geldboeten wordt bij de marine de
geldboete aan de officier van administratie betaald (art. 2) en bij de land- en
luchtmacht aan de korpsadministrateur c.q. de compagniesadministrateur (art. 9).

Art. 44, aanhef en sub 3°, Beginselenwet gevangeniswezen bepaalt dat de hoogte
van de geldboete maximaal het zakgeld van de gedetineerde over twee weken is.
De geldboete kan aileen worden toegepast in de door de Minister van Justitie
aangewezen gestichten (art. 106 Gevangenismaatregel).

De A1gemene Rekenkamer doet van het opleggen van een boete op grond van
de Comptabiliteitswet 1976 aanstonds mededeling aan de Minister, onder wie de
beboete rekenplichtige ressorteert.

"Deze ziet toe, dat een door ( ..) de rekenplichtige te betalen bedrag tijdig wordt
voldaan; het bewijs daarvan wardt ten spoedigste aan de Kamer ingezonden.
2. De Kamer is bevoegd de in het vorige artike! bedoelde beschikkingen, als-
mede die, welke strekken tot invordering van door rekenplichtigen verschuldigde
saldo's, uit te vaardigen in Ooze naam; zij zijn met overeenkomstige toe passing
van de bepalingen over de grossen van vonnissen in burgerlijke zaken uitvoer-
baar."16

Er is gewaonlijk een termijn waarbinnen betaling moet geschieden. Deze varieert
van drie dagen na de opleggingl ', tot twee maanden18 of tot uiterlijk de beeindi-

15 Art. 31, eerste lid, sub b, j" derde lid en vierde lid, Wet gewetensbezwaren
militaire dienst j" art. 46 Besluit gewetensbezwaren militaire dienst.

16 Art. 62 Comptabiliteitswet 1976.
17 Art. 56a en 56b Wet op de Krijgstucht (de commandant kan op verzoek van

de gestrafte hem eenmaal uitstel van betaling verlenen voor ten hoogste
achtentwintig dagen. De geldboete moet in ieder geval bij het verlaten van
de werkelijke dienst worden betaald); art. 44-46 voorstel van Wet militair
tuchtrecht (dezelfde regeling met dien verstande dat betaald moet worden
binnen drie dagen na uitreiking van bet afschrift van de uitspraak, met
dezelfde uitstelmogelijkheid en uiterlijk als het feitelijk verblijf onder de
wapenen eindigt).

18 De !engte van de termijn wordt bepaald door het dagelijks bestuur van het
lichaam en wordt binnen veertien dagen na het onherroepelijk worden van de
tuchtbeschikking of van de uitspraak van het CBB bij aangetekend schrijven
ter kennis van de betrokkene gebracht. De termijn is maximaal twee maanden
met de mogelijkheid van (herhaalde) verlenging tot maximaal twee jaar: art.
34, eerste lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, van overeenkorn-
stige toepassing verklaard in art. 13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet,
in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet en in art. 44 Loodsenwet. Anderzijds
bepaalt art. 28, tweede lid, Loodsenwet, betreffende de inning door de
ontvanger, oak dat twee of meer termijnen kunnen worden vastgesteld waarin
de geldboete moet worden voldaan.
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ging van de gewone vervangende dienst19•

Het systeem dat gelntroduceerd is in de lnvoeringswet Invorderingswet 1990 is
hiervoor al bcsproken.j'' De dood van de ~ersoon over wie geklaagd is, stuit de
invordering van een opgelegde geldboete. 1

In het militaire tuchtrecbt worden, indien niet binnen de gestelde termijn is
betaald, de niet betaalde geldboetes op de militaire bezoldiging van de gestrafte
ingehouden met een toeslag van tien procent met een minimum van een gulden.
De functionaris belast met de uitbetalin~ van de militaire bezoldiging aan de
gestrafte is tot deze inhouding bevoegd. 2

Indien de geldboete op grond van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie
binnen de gestelde (verlengde) termijn niet volledig is betaald, wordt het niet
betaalde bedrag ingevorderd op dezelfde wijze aIs de heffingen, bedoeld in artikel
126, eerste lid, Wet op de Bedrijfsorganisatie. Na een schriftelijke aanmaning kan
het verschuldigde bedrag bij dwangbevel worden ingevorderd. Tegen deze executie
kan verzet worden ingesteld door de debiteur23

De geldboete komt ten bate van de Staat24. Daarentegen komen de opbreng-
sten van de geldboeten op grand van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie
ten bate van het betrokken lichaam. Het bestuur van het lichaam geeft aan de
opbrengsten een bijzondere bestemming. Het besluit van het bestuur behoeft de
goedkeuring van de SER.25

De schorsing als tuchtsanctie komt in vele tuchtregelingen voor. Een overzicht is
reeds gegeven in paragraaf 3.11.1.6.

19 Via inhouding op het zakgeld. Art. 31, eerste lid, sub b, j' vierde lid, Wet
gewetensbezwaren militaire dienst.

20 Zie ook art. 63, vierde lid, voorstel van Wet big; art. 16,vijfde lid, voorstel
van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde en art. 28, tweede lid,
Loodsenwet.

21 Art. 67 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen.
22 Art. 56b en art. 56c Wet op de Krijgstucht; art. 45 en 46 voorstel van Wet

militair tuchtrecht.
23 Zie verder ari. 34, tweede lid, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie i"

art. 127 Wet op de Bedrijfsorganisatie. Deze regeling is niet van overeen-
komstige toepassing verklaard in de corresponderende tuchtregelingen.

24 Art. 3, sub 4, j' art. 7a j' art. 56c Wet op de Krijgstucht j' art. 17 Besluit krijgs-
tuchtelijke geldboeten; art. 5, eerste lid, sub 3', j' tweede lid, j' art. 16,
eerste lid, sub 3', en tweede lid, Medische Tuchtwet; art. 11, tweede lid,
Wet op de paramedische beroepen; art. 63, vierde lid, eerste volzin, voorstel
van Wet big; art. 16, vijfde lid, eerste volzin, voorstel van Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde; art. 67, eerste lid, Uag 1988 (de
boeten komen aan het Rijk); art. 28, tweede lid, eerste volzin, Loodsenwet.

25 Art. 36 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie; in art. 13, tweede lid,
Landbouwkwaliteitswet en in art. 12, tweede lid, Meststoffenwet is art. 36,
eerste zin, Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie van overeenkomstige
toepassing verklaard (De opbrengsten komen aan het betrokken lichaam.).
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I De schorsing heeft een aantal juridische gevolgen. Als de hetrokkene is
geschorst in de uitoefening van zijn bevoegdheid mag hij zijn bevoegdheid niet
uitoefenen.i'' Ais hij is geschorst in de inschrijving in het register heeft dit tot
gevolg dat hij bepaalde handelingen, die uitsluitend mogen worden verricht door
ingeschrevenen, niet meer mag verrichten27 De Wet op de Registeraccountants
verbindt aan de maatregel van schorsing het verlies van het recht de tite! register-
accountant te voeren.28 In wezen komt het er dus populair gezegd op neer dat de
geschorste zijn functie of beroep of bedrijf29 voor een bepaalde periode niet
meer mag uitoefenen.30 Soms zal hij ook betrekkingen, waarbi~de hoedanigheid
vereiste voor verkiesbaarheid of benoembaarheid is, verliezen. 1

De achterliggende gedachte is, dat het tuchtrechte!ijk rechtssubject aldus boete
doet voor zijn handelingen. Sanders schrijft echter over de schorsing in het
medisch tuchtrecht:

\
I

I

"De duur van de schorsing wordt door de getroffene soms aangewend voor
vakantie, soms voor een huwelijksreis, op zich zelf toelaatbaar, immers geen
van beide uitoefening van geneeskunst, doch evenmin de bedoeling van deze
maatrege!. Deze uitweg leerde ik kennen door mijn zoon, toen hij lang geleden,
als padvindertje kamperend, met zijn steenpuistjes precies terecht kwam in de
behandelkamer van de dokter van wie zijn vader wist dat hij juist was geschorst.
"Vader, er hing een briefje in de wachtkamer, dat de dokter met vakantie was",
gevoegd bij het inmiddels - onder strikte toepassing van de geheimhouding -
gebleken verschil tussen het uiterlijk van de aanwezige en de afwezige arts,
deden mij beseffen dat de dokter van de op een na hoogste tuchtmaatregei
genoot, behoudens de financiele afwikkeling met zijn vervanger:032

26 Art. 5, eerste lid, sub 4°, jOart. 16, eerste lid, sub 4°, Medische Tuchtwet; art.
16, eerste lid, sub d, voorstel van Wet op de uitoefening van de dicrgcnces-
kunde; art. 48, eerste en tweede lid, Schepenwet; art. 37, eerste en tweede
lid, Luchtvaartrampenwet; art. 28, eerste lid, sub c, Loodsenwet; art. 48,
tweede lid, sub c, j" vijfde lid, j" art. 6Oa,tweede lid, sub c, Advocatenwet;
art. 18, tweede lid, sub c, Octrooigemachtigden-reglement.

27 Art. 63, eerste lid, sub d, voorstel van Wet big.
28 Art. 34, eerste lid, sub c, j" tweede lid, Wet op de Registeraccountants.

Art. 66 WvK bepaalt dat slechts een makelaar bevoegd is te kennen te geven
dat hij makelaar is, tenzij hij als zodanig is geschorst.

29 Art. 88, aanhef en sub 2°, d, Zaaizaad- en Plantgoedwet.
30 Zoals ook in het ambtenarenrecht en de daaraan verwante regelingen, in art.

II-C2, eerste lid, sub d, RPBO, in art. 32, eerste lid, sub c, Wet op de
Accountants-administratieconsulenten en in art. 65a, eerste lid, sub b, t
art. 66 en 66a WvK (makelaar). Zie de opsomming in paragraaf3.11.1.6.

31 Art. 34, eerste lid, sub c, j" tweede lid, Wet op de Registeraccountants (de
hoedanigheid van lid van de Orde ingevolge het bij of krachtens de Wet op
de Registeraccountants bepaalde); art. 48, tweede lid, sub c, j" vijfde lid,
Advocatenwet (de hoedanigheid van advocaat).

32 Sanders 1967, p. 117.
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De ingangsdatum van de schorsing kan worden berekend aan de hand van de wet-
telijke regeling'l3 of het tijdstip kan zijn opgenomen in het vonnis. De schorsing
kan van rechtswege werken34 of pas na een handeling35.

De raad van tucht, die aan twee accountants-administratieconsulenten een
schorsing had opgelegd, bedacht een creatieve oplossing voor het toezicht op de
naleving daarvan door de Commissie voor de Inschrijving als bedoeld in art. 7,
tweede lid, van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten daarmee te
belasten. In zijn noot bij dit vonnis wijst mr. Kievit er op de raad van tucht zelf
belast is met de tenuitvoerlegging en dat de commissie niet over wettelijke
bevoegdheden beschikt die een effectief toezicht op de naleving van de schorsing
mogelijk maken. Binnen de bestaande wettelijke regeling is de enige mogelijkheid
de sociale controle door collega-beroepsbeoefenaren en derden. Een schorsing
wordt namelijk bekend gemaakt via een vermelding in de Staatscourant, waarbij
men er dan vanuit gaat dat collega's, (adspirantjclienten en derden nauwgezet de
Staatscourant lezen.36

Een tuchtrechtelijk rechtssubject pleegt, als het zich niet houdt aan een
schorsing of ontzegging, een nieuw tuchtrechtelijk vergrijp.37 Als extra druk am
het tuchtrechtelijk rechtssubject de schorsing te laten naleven, kan art. 195 WvSr
worden gebruikt, dat luidt:

"Hij die een recht uitoefent, wetende dat hij daarvan bij rechterlijke uitspraak
is ontzet, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of
geldboete van de derde categoric."

33 Art. 35, eerste lid, Wet op de Registeraccountants (de schorsing gaat in bij
het onherroepelijk worden van de beslissing of op zodanig tijdstip nadien
als in de beslissing is bepaald); art. 33, eerste lid, Wet op de Accountants-
administratieconsulenten (idem).
In paragraaf 3.13.3 wordt besproken wat het gevolg is van het intrekken van
een rechtsmiddel, dat schorsende werking had.

34 Art. 35 Wet op de Registeraccountants (de schorsing gaat in bij het onher-
roepelijk worden van de beslissing of op zodanig tijdstip nadien als in de
beslissing is bepaald).

35 Art. 63, vijfde lid, voorstel van Wet big (tenuitvoerlegging van de scborsing en
de doorhaling van de inschrijving vanwege de Minister van WVC als beheer-
der van het register via realisatie in het register); volgens de memorie van
toelichting is geen uitvoerende handeling vereist voor de gedeeltelijke ont-
zegging van de bevoegdheid en de ontzegging van het recht op wederin-
schrijving. Een beslissing, waarbij een dezer rnaatregelen wordt opgelegd,
werkt rechtstreeks. Kamerstukken II 1985-1986, 19522, nr. 3, p. 117. Zie
ook art. 18, zevende lid, Octrooigemachtigden-reglernent.

36 Zie RvT AA 1987/07, Accountant-Adviseur 1988, nr. 7, p. 11-16, met noot W.
Kievit.

37 Zie voor enkele voorbeelden uit het advocatentuchtrecht Schenk 1975, p. 39-
41; Mols en Malherbe 1990, p. 160-161.
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Dit artikel is van overeenkomstige toepassing verklaard in art. 6 en art. 16
Medische Tuchtwet. Het is van toepassing na een schorsing in de uitoefening van
de geneeskunst enz. of na een ontzegging de bevoegdheid uit te oefenen.
Noyon/Langemeijer/Remmelink vraagt zich afwaarom de wetgever niet zonder
meer is teruggevallen op art. 195 WvSr en geeft vervolgens een voorzichtig ant-
woord:

"Tenslotte zal nog een rol hebben gespeeld, dat art. 195 de eis stelt, dat men
bij rechterlijke uitspraak ontzet moet zijn. ( ..) Ook tuchtrechterlijke beslis-
singen zal men hieronder misschien niet hebben gerekend.,,38

Sanders wijst er echter op dat de geschorste arts in strafrechtelijke zin niet geacht
kan worden de geneeskunst door een vervanger te doen uitoefenen. Men lOU de
medische tuchtrechter de bevoegdheid kunnen geven te bepalen dat de geschorste
de beroepstitel niet mag voeren, maar dat is niet afdoende.

"Behalve dat menig doktershuis ook zonder naambord bekend is, kan de aandui-
ding zowel van het beroep als de hoedanigbeid door het woord "arts" hierbij
moeilijkbeden opleveren. Het middel zou dus waarschijn1ijk rechtstreeks tegen
de waarnerning moe ten worden gericht, doch op zodanige wijze dat, gelet op de
omstandigheden ter plaatse, voldoende geneeskundige hulp verzekerd blijft.
Naast maatregelen van derge!ijke aard, welke de inspecteur der volksgezond-
heid lOU moeten nemen, is het in elk geval nodig dat schorsingen en ontzeggin-
gen op duidelijke wijze aan het publiek worden bekend gernaakt;".39

Een aantal personen krijgt uitdrukkelijk bericht dat de rnaatregel van scborsing in
de uitoefening van de bevoegdheid c.q. ontzegging de bevoegdheid uit te oefenen,
onherroepelijk is geworden.4o Op grond van art. 18, zevende lid, Octrooigemach-
tigden-reglernent wordt door de Voorzitter van de Octrooiraad openbare kennis-

38 Noyon/Langerneijer /Remrne1ink art. 195, aant. la, p. 507. Zie ook H.L.e.
Hermans, Het verbeurde recht, Gouda Quint BV Arnhern 1986, (diss.).

39 Sanders 1967, p. 117-118.
40 Art. 65, tweede lid, j' art. 64, tweede lid, Reglernent medisch tuchtrecht en

oplossing van geschillen (kennisgeving aan de Procureur-Generaal, fungerend
directeur van politie binnen wiens ressort de persooD, aan wie de maatregel
werd opgelegd, woont; aan de geneeskundige hoofdinspecteurs en de region ale
geneeskundige inspecteurs); art. 65c WvK (opgave door de griffier van de
arrondissementsrechtbank van de schorsing, de opheffing daarvan en de ver-
vallenverklaring aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker
gebied de makelaar als zodanig was gevestigd of binnen welker gebied de
vestiging of de nevenvestiging waarbij hij als zodanig in dienstbetrekking
werkzaam was, is gelegen ter inschrijving in het handelsregister); art. 59,
eerste lid, Advocatenwet (de griffier van de raad van discipline deelt de
maatregelen van schorsing in de uitoefening van de praktijken van
schrapping van het tableau zodra de beslissing in kracht van gewijsde is
gegaan, mede aan de rechtbank, bij welke de advocaat is ingeschreven).
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geving gedaan van de onherroepelijk geworden schorsing of ontzetting. Van de
aanvang en het einde van een schorsing wordt door hem aantekening gedaan in het
register van octrooigemachtigden.

Uit het bovenstaande blijkt dat de tenuitvoerlegging van de tuchtsancties in de
wetgeving en in de literatuur te weinig aandacht krijgt. Er is niet of nauwelijks
onderzoek gedaan of de boven besproken regelingen voldoen. Sanders schreef
in 1%7 dat

"In afwachting van voorzieningen bij de nieuwe wet (..) de inspecteurs thans
reeds nuttig werk [zouden] kunnen doen door het verzamelen van gegevens
omtrent de wijze waarop schorsingsperioden worden doorgebracht."

Ook brak hij een lans voor een tuchtstrafregister, bevattend aUe tuchtrechtelijke
veroordelingen, waaruit elk college na ontvangst van een k1acht een uittreksel ten
name van aangeklaagde moet kunnen ontvangen.f! Hoewel hij dit schreef met het
oog op het wettelijke medische tuchtrecht gelden zijn opmerkingen voor het
gehele wettelijk geregelde tuchtrecht.

3.13.2 Schorst het instellen van rechtsmiddelen de tenuitvoerlegging?

De vraag kan gesteld worden, wanneer de in eerste aanleg opgelegde tuchtsancties
ten uitvoer zullen worden gelegd. Deze tenuitvoerlegging kan meteen na de
beslissing in eerste aanleg geschieden of pas na het in kracht van gewijsde gaan
van de tuchtbeslissing.

Het insteUen van rechtsmiddelen heeft in beginsel geen schorsende werking in
het huidige militaire tuchtrechri-. Dit uitgangspunt blijft in art. 85 voorstel van
Wet militair tuchtrecht gehandhaafd: het beroepschrift heeft geen schorsende
werking, maar zodra het is ingediend kan de voorzitter van de militaire kamer, die
het beroep zal behandelen, de tenllitvoerlegging van een straf van strafdienst of
van uitgaansverbod opschorten of schorsen. Hiervan wordt aantekening gesteld
op het beroepschrift.P

41 Sanders 1967, p.ll8 (citaat) en p. 120-121.Zie ook paragraaf3.ll.2.7.
42 Art. 55 j' art. 56a (tenuitvoerlegging zodra mogelijk nadat de straffen zijn

opgelegd, met uitzondering van de geldboete, die moet worden betaald
binnen drie dagen of na een eventuele verlenging van die termijn door de
commandant) en art. 50 en art. 62 Wet op de Krijgstucht (door het beklag
wordt de uitvoering of de verdere uitvoering der straf niet geschorst, tenzij
de meerdere ertoe overgaat). Zie hierover Van den Bosch 1984, p. 256-257.
Zie ook de bespreking van art. 50 voorstel van Wet militair tuchtrecht in
paragraaf 3.13.5.

489



In een aantal wettelijke tuchtregelingen is uitdrukkelijk bepaald dat het
instellen van rechtsmiddelen de tenuitvoerlegging van een tuchtsanctie SChOTSI.

44

Art. 63, zevende lid, voorstel van Wet big bevat een ingewikkeld geredigeerde
regeling van de schorsende werking van het instellen van rechtsmiddelen: de
geldboete, de schorsing van de inschrijving in het register en de doorhaling van
de inschrijving in het register kunnen niet ten uitvoer worden gelegd zolang de
beslissing waarbij hij is opgelegd, niet onberroepelijk is geworden. De gedeelte-
lijke ontzegging van de bevoegdheid in het register ingeschreven staande het
beroep uit te oefenen, en de ontzegging van het recht wederorn in het register te
worden ingeschreven, worden eerst bij het onberroepelijk worden van de desbe-
treffende beslissing van kracht. De proeftijd van de voorwaardelijke schorsing
gaat eerst in bij het onherroepelijk worden van de desbetreffende beslissing. De
oplettende lezer zal bij deze opsomming van tuchtsancties in het voorgestelde
medische tuchtrecht de waarschuwing en de berisping hebben gemist. Deze maat-
regelen

Hetzelfde geldt ook voor de gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid en
ontzegging van het recht op wederinschrijving, maar

"vereisen geen uitvoerende handeling; een beslissing waarbij een dezer maatrege-
len wordt opgelegd, werkt rechtstreeks.'4S

"Gelet op het feit dat de laatste twee genoemde maatregelen in de rechtspositie
van de betrokkene ingrijpen'

44 Art. 75, art. 84, art. 91, eerste lid, en art. 95 Reglement medisch tuchtrecht
en oplossing van geschillen (beroep van bij tussentijdse beslissing opge-
legde verschijnplicht, beroep bij Hof of Centraal College en cassatie; alle
mogelijke sancties); art. 63, zevende lid, voorstel van Wet big (behalve
waarschuwing en berisping); art. 37, tweede lid, tweede volzin, voorstel van
Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (hoger beroep schorst de
beslissing); art. 4, eerste lid, sub d, Landbouwuitvoerbesluit 1963 (Algernene
Voorwaarden) (bcroep heeft schorsende werking; aile rnogelijke sancties);
art. 33 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie (enig gewoon rechtsmiddel;
aile rnogelijke sancties), van overeenkomstige toepassing verklaard in art.
13, tweede lid, Landbouwkwaliteitswet, in art. 12, tweede lid, Meststoffen-
wet, en in art. 44 Loodsenwet; art. 35 Wet op de Registeraccountants (geen
tenuitvoerlegging voordat de beslissing onherroepelijk is geworden); art. 33,
derde lid, Wet op de Accountants-administratieconsulenten; art. 48, vierde
lid, Advocatenwet (tenuitvoerlegging van maatregelen overeenkornstig art. 48
opgelegd zodra zij in kracht van gewijsde zijn gegaan. De voorwaardelijke
veroordeling berust echter op art. 48a e.v. Hier is de schorsende werking
verzekerd via art. 48a, tweede lid, dat bepaalt dat de proeftijd van de
voorwaardelijke schorsing ingaat zodra de beslissing in kracht van gewijsde
is gegaan. Art. 48b, eerste lid, wijkt niet af van art. 48a, tweede lid.).

45 Karnerstukken n 1985-1986, 19522, nr. 3, p. 117.
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wordt aan het instellen van beroep opschortende werking ten aanzien van de
tenuitvoerlegging gegeven.46

Thans heeft in het medisch tuchtrecht het instellen van rechtsmiddelen schor-
sende werking ongeacht de opgelegde sanctie en ook in art. 37, tweede lid, tweede
volzin, voorstel van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde wordt slechts
bepaald dat het hoger beroep de beslissing schorst.

Op grond van enkele regelingen kan de schorsende werking worden doorbroken
bij de strafoplegging: de straf wordt niet ten uitvoer gclegd zolang zij niet onher-
roepelijk is geworden, teruij bij de strafoplegging onmiddellijke tenuitvoer-
legging is bevolen."?

Art. 56 Beginselenwet gevangeniswezen luidt:

"1. Hangende de beslissing op het klaagschrift kan de voorzitter van de beklag-
commissie aan de directeur het voorstel doen om verdere tenuitvoerlegging
van de beslissing waarop het beklag betrekking heeft te schorsen.
2. Indien de directeur zich niet met dit voorstel kan verenigen, doet hij daarvan
binnen vierentwintig uur schriftelijk en onder opgave van redenen mededeling
aan de voorzitter van de beklagcommissie."

Dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij het beroep bij de sectie gevange-
niswezen van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing (art. 58 Beginselen-
wet gevangeniswezen).

Art. 9d, aanhef en sub f, Wet economische mededinging bepaalt, dat een voor
beroep vatbare beslissing niet uitvoerbaar bij voorraad zal zijn, tenzij het orgaan,

46 Kamerstukken II 1985-1986, 19522,nr. 3, p. 117.
47 Art. 33, eerste lid, tweede volzin, Wet gewetensbezwaren militaire dienst

(na beroep op de arrondissementsrechtbank; schorsende werking, behalve bij
berisping); art. 84 ARAR (schorsende werking, behalve de straf van schrifte-
lijke berisping); art. 110 Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958
(idem); art. 11 Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van gemeente-
politie (idem); art. 109 Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975
(idem); art. 13 Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van het Korps
Rijkspolitie (idem); art. 17, zesde lid, Reglement Collecteurs 1983 (idem);
art. 17, zesde lid, Reglement Debitanten 1983 (idem); art. II-C6 RPBO
(idem); art. 3, vierde lid, sub f, WAG j" art. 66 Uag 1988 (het tuchtcollege
kan bepalen dat intrekking van de vergunning voor grensoverschrijdend
beroepsgoederenvervoer of een verbod tot het verrichten van grensoverschrij-
dend eigen vervoer onmiddellijk in werking treedt. Ten aanzien van de andere
sancties dus weI schorsende werking); art. 429p Rv (verzoekschriftprocedure
in makelaarstuchtrecht: hoger heroep schorst de werking tenzij de beschik-
king uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Deze uitvoerbaarverklaring bij
voorraad kan ook in hoger beroep geschieden. Niettegenstaande de uitvoer-
baarverklaring bij voorraad in eerste aanleg kan de hogere rechter schorsing
van de werking bevelen).
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dat de beslissing neemt, op de onder a omschreven wijze is samengesteld'P, dan
wei de voorzitter van het beroepsorgaan die uitvoerbaarheid kan opheffen en
deze voorzitter Diet behoort tot het deel van het bedrijfsleven of tot de vrije-
beroepsgroep, waarvoor de betrokken mededingingsregeling geldt, noch betrokken
is bij een organisatie, werkzaam op het betrokken gebied van het bedrijfsleven of
op het gebied van de betrokken vrije-beroepsgroep.

De schorsende werking duurt totdat het vonnis onherroepelijk is geworden. Art.
75 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen formuleert dit aldus,
dat het beroep schorsende werking heeft "tot op het beroepschrift uitspraak is
gedaan.'49 Nog exacter is de forrnulering in art. 99 voorstel van Wet militair
tuchtrecht:

"als de beslissing van het gerecht daartoe aanleiding geeft, [wordt] de straf of
het resterende deel van de straf zo spoedig mogelijk ten uitvoer gelegd."5o

3.13.3 Bepaling vall de datum waarop na staking vall de behandeling van de zaak de
stra] van schorsing aanvangt

Stet dat een tuchtcollege in eerste aanleg als tuchtsanctie een schorsing in de
uitoefening van de praktijk oplegt. Dan zal moeten worden vastgesteld op welke
datum die schorsing ingaat. In de vorige paragraaf zijn enkele regelingen opge-
somd, volgens welke het instellen van een rechtsmiddel schorsende werking heeft
op de tenuitvoerlegging van de tuchtsanctie. lndien een ingesteld rechtsmiddel
wordt ingetrokken en in het vonnis, dat in kracht van gewijsde gaat, geen datum
is opgenomen en ook in de wettelijke tuchtrcgeling geen regeling is opgenomen
op grond waarvan een datum berekend kan worden, dan zal er toch een begin-
punt moeten worden aangewezen.

48 Ten eerste moet de meerderheid bestaan "uit personen, die Diet behoren tot
het deel van het bedrijfsleven of tot de vrije-beroepsgroep, waarvoor de
betrokken mededingingsregeling geldt, noch betrokken zijn bij een organisa-
tie, werkzaam op het betrokken gebied van het bedrijfsleven of op het gebied
van de betrokken vrije-beroepsgroep;". Ten tweede moet ten minste "en lid
dan wei de secretaris voldoen aan de opleidingseis, die geldt voor de benoe-
ming tot reehter in een arrondissementsrechtbank, en niet ouder zijn dan
75 jaar. Ten derde moet het orgaan volledig over de zaak kunnen oordelen.

49 Omdat in art. 84, art. 91, eerste lid, en art. 95 Reglement medisch tuchtrecht
en oplossing van geschillen art. 75 van overeenkomstige toe passing wordt
verklaard, wordt hetzelfde resultaat bereikt. Zie verder De Gaay Fortman
1947, p. 71; Sanders 1%7, p. 116, p. 150 en p. 161.

50 In paragraaf 3.13.7 wordt besproken of de ten onrechte veroordeelde
schadeloos kan worden gesteld c.q. er compensatie kan volgen voor een
achteraf gezien ten onrechte ten uitvoer gelegde tuchtsanctie.
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Een praktische regeling daaromtrent is opgenomen in art. 56, vijfde lid,
Advocatenwet:

"Indien een ingesteld hoger beroep wordt ingetrokken, bepaalt, voor het geval
dat de maatregel van schorsing in de uitoefening van de praktijk is opgelegd,
het hof van discipline, de betrokken advocaat gehoord of behoorlijk opgeroepen,
de dag waarop de straf aanvangt."

Deze bepaling is in 1968 in de Advocatenwet opgenomen. De bedoeling van deze
bepaling is te voorkomen dat

"de disciplinair gestrafte hoger beroep instelt met de kennelijk uitsluitende
opzet om de tenuitvoerlegging van een opgelegde schorsing te verscbuiven naar
een tijdstip, dat hem beter gelegen komt, op welk tijdstip hij bet beroep dan
intrekt. Ingevolge de voorgestelde bepaling zal, wanneer bet beroep wordt
ingetrokken, bet bof van discipline bet tijdstip bepalen waarop de schorsing
aanvangt. Bij de straffen van waarscbuwing en berisping gelden deze overwe-
gingen uit de aard der straf niet, terwijl de straf van schrapping van het tableau
na de intrekking van het beroep terstond effectief moet worden,',SI

Overigens wordt door middel van deze bepaling het instellen van hoger beroep
louter teneinde de tenuitvoerleggingsdatum te verschuiven niet volledig voorko-
men.

Sanders ~leitte er in 1967 voor zo'n voorschrift ook op te nemen in bet medisch
tuchtrecht. 2

3.13.4 Voorwaardelijke kwijtschelding vall stra]

Als er eenmaal een tuchtsanctie is opgelegd door een tuchtorgaan of tuchtrechter,
rijst de vraag of die sanctie altijd ten uitvoer gelegd moet worden of dat er zwaar-
wegende omstandigheden kunnen zijn op grond waarvan van (gebele of gedeelte-
lijke, al dan niet voorwaardelijke) executie of verdere executie kan worden
afgezien.

Kortom, zijn berziening, gratie of voorwaardelijke kwijtschelding van sancties
mogelijk in het wettelijk geregelde tuchtrecht?S3 In paragraaf 3.12.7 is de herzie-
ning besproken. In paragraaf 3.13.5 komt de gratie aan de orde. In de genoemde
paragrafen wordt betoogd dat vooral herziening door de tuchtrechter van bet tucht-
vonnis waarin een zware tuchtrechtelijke sanctie is opgelegd, een nuttige
functie kan vervuJlen.

51 Kamerstukken II, Bijl. Hand. II, 1%5-1966, 8447, Dr. 3, p. 8; Stb. 1968, 161.
Zie ook paragraaf 3.13.1.

52 Sanders 1967, p. 117.
53 Zie ook De Doelder 1981, p. 141.
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Van Schravendijk opent zijn dissertatie met een zeer ruime omschrijving van het
begrip gratie:

3.13.5 Gracie

"Onder de term gratie, in de meest uitgebreide zin genom en, kunnen naar
hedendaags Nederlands recht al die maatregelen worden verstaan, waarbij een
sanctie, bij onherrocpelijk rechterlijk vonnis opgelegd, in bepaalde gevallen
ook wanneer zij door een tuchtrechter of enig administratief orgaan is gegeven,
ten bate van de veroordeelde wordt opgeheven of gemitigeerd.

Binnen het sanctiestelsel van ons materieel strafrecht en in enkele tuchtrech-
telijke en administratieve regelingen valt de mogelijkheid van dusdanig ingrij-
pen in een bepaalde richting, waarmede de verhouding tussen de sanctieopleg-
ging en zijn tenuitvoerlegging in zekere zin wordt doorbroken, als regel aan de
Kroon toe."S4

Omdat volgens de gangbare meoing de tuchtrechter nimmer onder de regeling
van de gratie in artikel 77 Grondwet 1956 (1963 c.q. 1972) is gebracht, spreekt hij
van buitengrondwettelijk gratierecht.ss

Volgens art. 122, eerste lid, Grondwet 1983 wordt gratie verleend bij koninklijk
besluit na advies van een bij de wet aangewezen gerecht en met inachtneming van
bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.

Het artikellid omschrijft niet zelf wat gratie is en waarvan gratie wordt verleend.
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat gratie is

"de bevoegdheid om in individuele gevallen of voor een categorie van personen
de gevolgen van een vonnis voor wat betreft de straf te verminderen of op te
heffen. Het strafbare karakter van het gepleegde feit blijft bestaan; de gevolgen
van ecn - veroordelend - vonnis ondergaan echter een wijziging ten gunste
van bepaalde veroordeelden."S6

54 O.E. van Schravendijk, Leemten in het gratierecht, Een kritisch onderzoek
als inleiding tot een regeling van het instituut der voorwaardelijke gratie
en tot herwaardering van het legislatief gratierecht, Kluwer Deventer 1%8,
(diss.), p. 13.

55 Van Schravendijk 1968, (diss.), p.16-17.
Begin jaren zestig is eeo gratieverzoek van een advocaat ten aanzien van een
tuchtstraf niet voor inwilliging vatbaar bevonden op grond van de overwe-
ging, dat tuchtstraffen niet behoren tot de straffen die ingevolge de Grondwet
vatbaar zijn voor gratiering, Zie daarover Adv.bl. 1964, p. 320. Het hofvan
discipline, Adv.bl. 1965, m.n. p. 276-277, oordeelde dan ook dat de ingang
van een disciplinaire schorsing niet wordt opgeschort door het indienen
van een gratieverzoek; Schenk 1975, p. 31.

56 Kamerstukken II 1979-1980, 16162, nr. 3, p. 23; Nng, deel23, p. 27. Zie ook
A. van Oortmerssen, Het gratierecht in beweging, Een onderzoek naar
nieuwe ontwikkelingen in het gratierecht, VU Uitgeverij Amsterdam 1987,
(diss.), p. 17.
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Gratie kan worden verleend van straffen en maatregelen ell tevens vall tuchtstraffen
ell tuchtmaatregelen, Met het oog op de tuchtstraffen wordt in het grondwetsartikel
het woord gerecht gebruikt zonder de toevoeging dat het tot de rechterlijke macht
moet behoren.V

De voorschriften die bij de gratieverlening in acht moeten worden genom en zijn
inmiddels opgenomen in de Gratiewet van 23 december 1987, Stb. 1987, 598. Die
wet bevat echter geen regels ten aanzien van gratie van tuchtstraffen en tuchtmaat-
regelen. Daarvoor worden verschil1ende redenen aangevoerd:

"Het geheel van regelingen, die in de een of andere vorm tuchtrecht bevatten is
zeer omvangrijk en omvat vogels van zeer uiteenlopende pluimage. De verschei-
denheid is zo bont, dat het rnoeilijk is een alornvattende beschrijving te geven
van wat onder tuchtrecht dient te worden verstaan. In de betrekkelijk schaarse
literatuur over het tuchtrecht bestaat geen eenstemmigheid over de juiste aan-
duiding van de wezenskenmerken van het tuchtrecht, noch over de wijze waarop
de verschillende tuchtrechtelijke regelingen zouden behoren te worden gerubri-
ceerd ( ..). Er bestaan ook geen algerneen aanvaarde beginselen van tuchtrecht
en op belangrijke terreinen van het tuchtrecht is de wetgeving in beweging ( ..).

Vele vorrnen van tuchtrecht kenmerken zich door procedures, waarbij de
bevoegdheid tot het opleggen van tuchtstraffen of -rnaatregelen in eerste aanleg
in handen is gelegd van een hierarchisch hogere autoriteit, of van een administra-
tieve instantie, met een beroepsgang op een rechterlijke, althans mede uit
rechters samengestelde instantie.
Aileen die laatste instanties zijn redelijkerwijze aan te duiden als gerechten,

waarvan ingevolge artikel122, eerste lid, van de herziene Grondwet, advies zou
dienen te zijn verkregen a1vorens gratie zou kunnen worden verleend. Het is
echter niet goed te verdedigen, dat gratie wei van straffen of maatregelen in
beroep uitgesproken of bevestigd mogelijk zou zijn, maar niet van zulke straffen
of maatregelen, bij onherroepelijke beslissing van een strafoplegger in eerste
aanleg opgelegd.

Op zich zelf betekent het vorenstaande niet, dat de mogelijkheid om opgelegde
tuchtstraffen of -maatregelen te wijzigen of kwijt te schelden op voorhand wordt
afgewezen. Integendeel, er bestaan reeds voorbeelden in de wetgeving waar de
Kroon een dergelijke bevoegdheid is toegekend. Te denken valt aan artike! 51

57 Karnerstukken 111979-1980, 16162, nr. 3, p. 24; Nng, deel23, p. 28. Met
deze uitbreiding van het grondwettelijk gratierecht tot tuchtstraffen en
tuchtrnaatregelen wordt het voorstel van de Proeve gevolgd. De Proeve
"motiveert" art. 76, derde lid, luidend "De koning verleent gratie. Amnestie
wordt bij of krachtens de wet verleend.", slechts in eon zin: "Voorts behoeft
in de grondwet het gratierecht niet beperkt te worden tot straffen bij rechter-
lijk vonnis opgelegd; andere straffen - tuchtstraffen bijvoorbeeld - behoeven
niet uitgesloten te worden." Zie de Proeve van eeo nieuwe grondwet,
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1966, p. 16, 177 en 230-231.
L.H.c. Hulsman, De Gratie (kanttekeningen vanuit strafrechtelijk oogpunt),
preadvies voor de Rechtskundige Afdeling van het Thijmgenootschap,
Kluwer Deventer 1966, p. 42, juicht deze verruiming in de Proeve toe.

,
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van de Schepenwet, of aan artikel40 van de Luchtvaartrampenwet. Een soort-
gelijke bevoegdheid van de Kroon wordt overwogen ten aaozien van tuchtmaat-
regelen opgelegd aan personen beroepshalve werkzaam in de individuele gezond-
heidszorg.

He! is heel wei denkbaar dat ook voor andere tuchtrechtelijke regelingen de in-
voering van een dergelijke bevoegdheid in overweging wordt genom en. Uiteraard
zal de behoefte daaraan moeten zijn gebleken. In elk geval zal een dergelijke
invoering niet zonder voorafgaand overleg met vertegenwoordigers van de be-
roepsgroepen, waarop de tuchtregeling betrekking heeft en met de door die
regeling in het leven geroepen tuchtrechtelijke instanties kunnen plaatsvinden.
Dergelijk overleg dient te worden geentarneerd door de bewindsman of -vrouw,
die primair voor de wetgeving waarin de desbetreffende tucbtrechtelijke regeling
is opgenomen verantwoordelijk is. Het zal duidelijk zijn, dat het hier om een
vanuit een punt moeilijk overzienbaar terrein gaat en dat aileen al de tijd die met
de benodigde terreinverkenning gemoeid zal zijn bet onmogelijk maakt binnen
de in Additioneel artikel XXVI van de herziene Grondwet gestelde termijn
[uiterlijk 17-2-1988, ML Imet een volledige regeling van het gratierecht ter
zake van tuchtrecbtelijke beslissingen te komen. Het lijkt op het eerst gezicbt
ook verstandiger in een dergelijke gratieregeling niet in abstracto, geldend voor
allerlei tuchtsystemen, in de Gratiewet te voorzien, docb dit per tuchtregeling
in beschouwing te nemen en zo nodig uit te werken. Daarbij kan dan bij voor-
beeld worden overwogen of de bevoegdheid tot vermindering of tenietdoening
van tuchtstraffen of -maatregelen aan de Kroon dient te worden geattribueerd,
dan wel aan een binnen de beroepsgroep zelve functionerende instantie.',58

Omdat deze passage typerend is voor de manier waarop over "het" tuchtrecht
wordt gedacht en geschreven is deze in extenso overgenomen. De gedachte is dat,
omdat er in Nederland vele tuchtrechtelijke regelingen bestaan, deze "vogels van
zeer uiteenlopende pluimage" nog niet op een zodanige wijze beschreven zijn dat
op korte termijn een gratieregeling kan worden ingevoerd. Bovendien wordt het
als probleem ervaren dat in enkele vormen van tuchtrecht een tuchtorgaan in
eerste aanleg tuchtstraffen en tuchtmaatregelen kan opleggen. De slotconclusie is
dat de desbetreffende bewindsman of -vrouw het initiatief tot een gratieregeling
zal moeten nemen.

Behalve de in het citaat genoemde artikelen 51 Schepenwet en 40 Luchtvaartram-
penwet op grond waarvan door de Kroon, de Raad voor de Scheepvaart respectie-
velijk de Raad voor de Luchtvaart gehoord, de ontnomen bevoegdheid aan de
belanghebbende geheel of gedeeltelijk kan worden teruggegeven, of de duur der

58 Kamerstukken 111984-1985,19075, nr. 3, p. 13. Zie ook nr. 5, p. 7, nr. 6, p. 11
en Handelingen II, 10-6-1987, p. 4293 I.k., p. 4297 I.k., p. 4300 I.k., p. 4304 m.k.
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onbevoegdheid kan worden bekorr'", bevat oak art. 53 Wet op de Krijgstucht een
gratiebepaling:

"Van opgelegde krijgstuchtelijke straffen kan, bij gelegenheid van verjaardagen
van het Hoard van de Staat of van leden van het Koninklijk Huis of bij gelegen-
heid van andere nationale feestdagen of uit hoofde van buitengewone omstan-
digheden, gehele of gedeeltelijke vrijstelling worden verleend naar regelen,
daarvoor te stellen bij algemene maatregel van bestuur.,,60

Daarnaast bevat art. 50 Wet op de Krijgstucht de mogelijkheid dat de tuehtsanctie
of de omschrijving van de strafreden wordt gewijzigd of de tuchtsanctie wordt
tenietgedaan door de strafoplegger of de boven deze gestelde tot straffen bevoeg-
de meerdere.

Art. 50 voorstel van Wet militair tuchtrecht kent aan de commandant en aan de
onmiddellijk boven de commandant gestelde bevelvoerende meerdere, 6f aan de
commandant en aan door de Minister van Defensie aangewezen militairen de be-
voegdheid toe om, hetzij de tenuitvoerlegging van een geldboete hoger dan f 75,
van strafdienst of van uitgaansverbod op te schorten of te schorsen, hetzij na ver-
loop van de beroepstermijn en buiten het geval dat tegen de uitspraak beroep is
ingesteld, een strafoplegging teniet te doen of binnen de opgelegde strafsoort de
strafmaat te verminderen. In de nota naar aanleiding van het eindverslag wordt
uiteengezet dat deze mogelijkheid niet bedoeld is als een geinstitutionaliseerde
vorm van inform eel beklag, maar dat het veeleer voor een dee} te zien is als een
vorm van gratie.61

Art. 64 voorstel van Wet big biedt in het eerste lid de mogelijkheid om in
gevallen, waarin een der zwaarste tuchtsancties werd opgelegd (gedeeltelijke
ontzegging van de bevoegdheid, doorhaling van de inschrijving of ontzegging van
het recht van wederinschrijving), bij koninklijk besluit te bepalen

"zo bijzondere omstandigheden zulks wettigen, ( ..) dat de betrokkene in de hem
ontzegde bevoegdheid wordt hersteld, onderscheidenlijk dat hij, tenzij een
buiten de opgelegde maatregel staande weigeringsgrond aanwezig blijkt,

59 Zie ook art. 41 Schepenwet en art. 29 Luchtvaartrampenwet; H.F.W. Luiking,
Hoger beroep op uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart en op die van
de Raad voor de Luchtvaart, Nffi 1963, m.n. p. 881-882.
D.C.J. Bakker, De Raad voor de Scheepvaart, lUST 1988, p. 67 lijkt het
mogelijk dat tegen de beslissing van de Kroon alsnog Arob-beroep open staat.

60 Deze algemene maatregel van bestuur is het kb van 7 juli 1922, Stb. 437,
waarin het verlenen van vrijstelling is toegekend aan bepaalde nader
omschreven militaire autoriteiten. Zie verder paragraaf 3.12.7; Taat 1948,
p. 92-93, p. 136 en p. 204.

61 Kamerstukken II 1987-1988,16813, nr. 25, p. 19; 1988-1989, ill. 65. Art. 85
voorstel van Wet militair tuchtrecht, dat de mogelijkheid bevat dat de
voorzitter van de militaire kamer de tenuitvoerlegging van een straf van
strafdienst of van uitgaansverbod opschort of schorst, is besproken in
paragraaf 3.13.2.



wederom in bet register zal kunnen worden ingeschreven.
2. In een besluit krachtens het eerste lid kunnen, al dan niet met een beperking
tot een in dat besluit te bepalen proeftijd, voorwaarden worden gesteld, door de
betrokkene, in bet register ingeschreven staande, 'in acht te nemen. Indien
blijkt dat de betrokkene zich scbuldig heeft gemaakt aan niet-naleving van een
gestelde voorwaarde, kan, onder intrekking van dat besluit, bij koninklijk
besluit worden bepaald dat de opgelegde maatregeI opnieuw van kracht wordt.
In een besluit krachtens het eerste lid, dat aan betrokkene het recht verleent
wederom in het register te worden ingeschreven, kan ook worden bepaald dat dit
recht eerst zal ingaan zodra de betrokkene aan vooraf te vervuUen bijzondere
voorwaarden, in dat besluit omschreven, zal hebben voldaan.
3. De voordracht tot een besluit krachtens het eerste of tweede lid, tweede
volzin, wordt gedaan door Onze Ministers. Alvorens zodanige voordracht wordt
gedaan, wint Onze Minister het advies in van het tuchtcollege dat de maatregel
heeft opgelegd.,,62

Kortom hier wordt een gratieregeling opgenomen, waarbij de voordracht uitgaat
van de Ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Justitie geza-
menlijk. Volgens de memorie van toelichting doelt de bepaling

"op tussentijds ingetreden omstandigheden, waarbij met name te denken valt aan
een wijziging in de opvattingen van beroepsethiek waa[rJdoor een gedraging als
die ter zake waarvan de maatregel werd opgelegd, niet meer als een tekort-
koming wordt beschouwd, of aan bet geval dat de betrokkene inmiddels op een
overtuigende wijze blijk beeft gegeven van een gedragspatrooD dat bet voorval-
len van nieuwe ontsporingen onwaarschijnlijk maakt."

De Minister van Justitie beeft deze (mede-)bevoegdheid

"ten einde een uit een oogpunt van rechtsbedeling verantwoorde beslissing zo
goed mogelijk te waarborgen. De bepaling dat het college dat de maatregel heeft
opgelegd om advies moet worden gevraagd, is ontleend aan een overeenkomstige
bepaling van de Gratieregeling (Stb. 1976, 378). Het moge duidelijk zijn dat het
hier gaat om het college dat in laatste instantie de maatregel heeft opgelegd.,,64

62 Bij de te stellen voorwaarden kan gedacht worden aan beperkingen, zoals zich
onthouden van bepaalde specialistische verrichtingen, of aan het uitoefenen
van het beroep onder in het besluit omschreven vorm van supervisie, of aan
het hebben ondergaan van een bijscholing op een in het besluit bepaalde
voet. Kamerstukken II 1985-1986, 19522, nr. 3, p. 118; 1986-1987, nr. 5, p.
55-56; 1987-1988, nr. 7, p. 121.

63 Kamerstukken II 1985-1986, 19522, nr. 3, p. 117-118; Kamerstukken II 1982-
1983, 17646, nr. 3, p. 26. Vergelijk deze omschrijving met het hieronder
weergegeven art. 2 van de Gratiewet. Met deze gratie is wat anders bedoeld
dan de herziening in art. 66 voorstel van Wet big, besproken in paragraaf
3.12.7.

64 Kamerstukken II 1985-1986,19522, nr. 3, p. 118.
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In de memorie van toelichting wordt met geen woord gerept over de dan reeds
aanhangige Gratiewet.65

Art. 18 voorstel van WeI op de uitoefening van de diergeneeskunde geeft de
Kroon de mogelijkheid in bijzondere gevallen, het veterinaire luchtcollege
gehoord, de dierenarts, para-veterinair, dierverlosknndige of kastreur, aan wie de~
bern bij of krachtens deze wet verleende bevoegdheid lot uitoefening van de dier-
geneeskunde gebeel of gedeeltelijke is ontzegd, op zijn verzoek in die bevoegdheid
te herstellen. Herstel kan onder beperkingen worden verleend. De memorie van
toelichting geeft dezelfde uitleg aan de "bijzondere omslandigheden" als het hier-
voor besproken voorstel van Wet big. De term doelt dus op een wijziging in de
opvattingen van beroepsethiek waardoor een gedraging als die ler zake waarvan
de maalregel werd opgelegd, niet meer als een tekortkoming wordt beschouwd,
of op het geval dat de betrokkene inmiddels op een overtuigende wijze blijk heeft
gegeven van een gedrag~atroon dat het voorvallen van nieuwe ontsporingen
onwaarschijnlijk maakt.

De vraag is of het ook zonder zo'n nadere specifieke regeling mogelijk is gratie te
vragen en te verlenen van een (wettelijke) tuchtsanctie, Art. 122, eerste lid,
Grondwet is ingevolge art. 26, eerste lid, van de Gratiewet in werking gelreden op
1 januari 1988. Daarbij is geen voorbehoud gernaakt len aanzien van gratie van
tuchtsancties. Art. 122, eerste lid, Grondwet staar dus gratie van een tuchtsanctie
toe en in beginsel is gratieverlening bij koninklijk besluit mogelijk. Het genoemde
grondwetsartikel eist echter nog een specilieke nadere wettelijke regeling. Voor
zover die wettelijke voorziening ontbreekt, kan bij een gratieverzoek zoveel
mogelijk overeenkomstig de Gratiewel worden gehandeld.

In de literaluur is overigens 101nu toe afwijzendgereageerd op de mogelijkheid
dar gratie wordt verleend ten aanzien van tuchtsancties, Taat meent dat voor de
loepassing van het recht van gratie in het tuchtrecht dezelfde argumenten zijn aan
te voeren als in het strafrecht, maar dat het in het tuchtrecht meer bezwaren
oplevert. Ten eerste zal het bezwaar, dat een strafrechtelijk gestrafte na gratiever-
lening weer cen plaats tussen de staatsburgers inneemt,

"veel kleiner zijn dan het bezwaar, dat een uit de groep gestoten lid weer na
gratieverlening zijn positieve functie aIs groepslid gaat vervullen. ( ..)
Voorts moel worden opgemerkt, dat in een groot gedeelte van het tucbtrecht
ontbreekt een soortgelijke autoriteit als het staatshoofd in de "groep" staat, aan
wie van oudsher het recht van gratie in handen gegeven is. In het hicrarchieke
tuchtrecht is dit echter in mindere mate het geval.,,67

Oak De Doelder vraagt zich af wie een eveotuele gratie zou moeten verfenen: een
autoriteit binnen de groep of de Kroon.

Wat des te meer verbaast, omdat de mernorie van toelichting bij de Gratiewet
dat wei doel, wat blijkt uit het hierboven vermelde citaat. Kamerslukken IT
1984-1985,19075, nr.3, p. 13; SIb. 1987,598.

66 Kamerstukken II 1982-1983, 17646, nr. 3, p. 26.
67 Taat 1948, p. 92-93. Zie ook De Pinlo 1876, p. 26 sub 30 en p. 90-91.



"Men zou kunnen denken, dat dit dan een taak zou kunnen zijn van beide;
wellicht zou een eonstruetie als verlening door de Kroon op voorspraak van de
groep beide belangen het best behartigen.068

"gewijzigde omstandigheden in de sociale of financiele situatie, reclasserings-
belangen, medisehe indieaties, het tijdsverloop sedert bet plegen van bet feit
en sedert de bereehting, verandering van wetgeving, rechterlijke dwaling of
administratieve fouten indien geen cassatie mogelijk is of herziening.,,70

De bezwaren regen gratie van een tuchtsanctie lijken op die tegen gratie van een
strafvonnis: de onafhankelijkheid van de rechter is in bet geding, omdat het
bestuur ingrijpt bij de tenuitvoerlegging van de door de reebter opgelegde straf of
maatregel op grond van omstandigbeden die op het moment van de gratieverle-
ning anders liggen dan op het moment van de veroordeling.s?

Een andere oplossing is herziening door bet tucbtgerecht zelf. Dat blijkt ook uit
de voorbeelden die Van Oortmerssen geeft van de versehiIlende situaties, waarin
de gratie een zinvolle rol kan vervullen. Deze !runnen betrekking hebben op

AIs gekozen wordt voor de herzieningsproeedure wordt het bevoegdheidsprobleem
omzeild. Bovendien zou toeh op grond van art. 122, eersle lid, Gw een tuehtgereeht
rnoeten adviseren over gratieverlening, Het oordeel van dat gereeht wordt nu nict
in de vorm van een advies gegoten, maar wordt direct het eindoordeel.

De herziening is reeds besproken in paragraaf 3.12.7, waar ik er onder andere
voor heb gepleit de mogelijkheid herziening te vragen te beperken tot die gevallen
waarin er een zware luebtsanetie is opgelegd teneinde een te grote toeloop van
zaken te voorkomen. Herziening is natuurlijk aIleen mogelijk indien de wettelijke
tuehtregeling daarin voorziet.

68 De DoeIder 1981, p. 141.
69 Van Oortmerssen 1987, p. 37. Kamerstukken 11987-1988,19075, nr. 22a, p. 3.
70 Van Oorlmerssen 1987, p. 17. Zie ook paragraaf 3.12.7.

Tijdens de behandeling van de justitiebegroting in 1966 werd in de Eerste
Kamer de vraag gesleld hoe de minisler van Justitie, Samkalden, stond
tegenover de gedaehte de gratiebevoegdheid van de Kroon uit te brei den tot
tuchtrechtelijke saneties. Hij antwoordde, dat de grote verscheidenbeid van
de tuchtrechtelijke regelingen en van de kringen, waarop dit tuchtrecht van
toepassing is, evenals bel karakter van het tuchtrecht zich sleeht lenen
voor een berbeoordeling van de genomen sancties door een buiten de groep
staande instantie. Maar aan de verwezenlijking van de mogeIijkheid van een
herziening van jegens vakgenoten genom en (op de wet steunende tuchtrechte-
lijke) beslissing in verband met gebleken nieuwe omstandigheden staat niets
in de weg. Zulk een herziening is weI beperkter dan het gratiereeht, maar
zij zal misschien wei beter voldoen in de rechtsbehoeften van die speciale
kring.
Respecticvelijke vindplaatsen Kamerstukken I, BijI. Hand. I, 1%5-1966,
8300, VI, nr. 81, p. 3 en nr. 81a, p. 4; Hand. I, 15 en 16 feb. 1966, p. 316,
p. 322, p. 359 en p. 365-367.
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3. 13.6 Amnestie

Op grond van art. 122, tweede lid, Grondwet wordt amnestie bij of krachtens de
wet verleend.

Amnestie is een achteraf niet-strafbaarverklariag bij of krachtens de wet van
I bepaalde gepleegde strafhare feiten. Het gebeurde heeft geen strafrechtelijke

gevolgen. Ingestelde vervolgiugen worden afgebroken, nieuwe niet ingesteld.
Amnestie geldt in beginsel ieder, gekende en niet-gekende plegers van het voor
amnestie in aanmerking gekomen zijnde feit.

De amnestie verschilt dus van de in de vorige paragraaf besproken gratie.
Amnestie doet de strafhaarheid van de daad teniet, terwijl gratie de door een
veroordeelde dader ontvangen straf aantast. Bij gratie blijft het strafhare karakter
van de gepleegde daad weI bestaan en blijft vervolging van andere plegers van
deze daad mogelijk omdat ook zij een strafbaar feit pleegden.71 De Grondwet
eist dat amnestie geschiedt bij or krachtens de wet en dat gratie wordt verleend
bij koninklijk besluit.

Art. 1, tweede lid, WvSr luidt:

"Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is,
worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast."

Oat artikellid bevat

"een algemene regel voor de rechter in verband met de omvang van de werking
van de strafwet. Amnestie daarentegen is een concrete daad van wetgeving. De
rechtsfiguur houdt in dat de wetgever het strafhaar karakter ontneemt aan
bepaalde handelingen, gedurende een bepaalde tijd gepleegd.oo72

Een voorbeeld van het verlenen van amnestie is de Wet van 6 augustus 1914, Stb.
376, waarin amnestie wordt verleend aan allen die zich voor 1 augustus van dat
jaar aan het delict van desertie hebben schuldig gemaakt, op voorwaarde dat zij
zich bij de gemobiliseerde Nederlandse strijdmacht hebben aangemeld of zich als-
nog met bekwame spoed voor 1 november 1914 daarbij aanmelden, en de uitbrei-
ding in de Wet van 4 september 1914, Stb. 443, ten aanzien van Nederlands-Indie,
Suriname en Curacao.

De regering heeft niet in het algemeen een uitspraak gedaan over de gevallen
waarin amnestieverlening in aanmerking zou kunnen komen, omdat

71 Kamerstukken II 1979-1980, 16162, Of. 3, p. 24-25; Nng, deel23, p. 28-29.
Zie ook Van Oortmerssen 1987, p. 20: "aan feiten, gedurende een bepaalde
tijd gepleegd, [wordt] achteraf het strafbaar karakter ontnornen, onverschil-
lig of er een rechtsvervolging is ingesteld en of men de schuldigen allen kent".

72 Kamerstukken n 1980-1981,16162, nr. 8, p. 25; Nng, deer 23, p. 98.



"niet valt te overzien in welke gevallen en om welke redenen in de toekomst de
noodzaak aanwezig zal worden geacht bepaalde gepleegde feiten achteraf niet
strafbaar te verklaren."?3

De mogelijkheid, dat amnestie in het tuchtrecht wordt toegepast, is dus niet
uitdrukkelijk uitgesloten. Toch zijn er vele bezwaren aan te voeren. Ten eerste zal
het moeilijk zijn te omschrijven ten aanzien van welke gepleegde feiten amnestie
wordt verleend. Gezien het veelvuldig gebruik van de open norm in het wettelijk
geregelde tuchtrecht zal daarin geen houvast gevonden kunnen worden. Ten twee-
de zal het gevolg van deze materiele omschrijving van de feiten kunnen zijn dat er
ook gevallen onder de amnestieregeling vallen die men niet bedoeld heeft. Met
individuele gratieverlening of een herziening van het tuchtvonnis kan een nauwkeu-
riger resultaat bereikt worden?4

3.13.7 Scliadeloosstelling ten onrechte veroordeelde/rehabilitatie

In (hoger) beroep of via een ander rechtsmiddel kan een tuchtrechtelijke beslissing
worden vernietigd. Kan een tuchtrechtelijk rechtssubject dan schadeloos worden
gesteld, indien de tuchtsanctie reeds (geheel of gedeeltelijk) ten uitvoer is gelegd?
Achteraf bezien is hem deze sanctie immers (geheel of deels) ten onrechte
opgelegd?5

Art. 14, zesde lid, rVEP luidt:

"Indien iemand wegens een strafbaar feit onherroepelijk is veroordeeld en het
vonnis vervolgens is vernietigd, of indien hem daarna gratie is verleend, op
grond van de overweging dat een nieuw of een pas aan het licht gekomen feit
onomstotelijk aantoont dat van een gerechtelijke dwaling sprake is, wordt degene
die, als gevolg van die veroordeling, straf heeft ondergaan, overeenkomstig de
wet schadeloos gesteld, tenzij wordt aangetoond dat het niet tijdig bekend
worden van het onbekende feit geheel of gedeeltelijk aan hemzelf te wijten was."

In art. 3 van het Zevende Protocol bij het EVRM is een bijna woordelijke gelijke
bepaling opgenomen. Een relevant verschil is dat de schadeloosstelling op grond
van art. 3 zal geschieden "overeenkomstig de wet of de praktijk van de betrokken
Staat".

In de Nederlandse wetgeving is dit onderwerp fragmentarisch geregeld. Zie
bijvoorbeeld art. 89 en 591a WvSv. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek blijkt, dat in de eerste zes maanden van 1987 aan 379 ex-verdachten
bijna 1,7 miljoen gulden werd toegekend en in de eerste helft van 1988 aan 465

73 Kamerstukken n 1979-1980, 16162, Dr. 4, Nader rapport, p. 42; Nng, deel23,
p.45.

74 Ook Taat 1948, p. 93 acht de bezwaren tegen toepassing in het tuchtrecht van
amnestie nog groter dan tegen gratie.

75 De vraag of vergoeding van schade geleden door de klager mogelijk is, is
besproken in paragraaf 3.11.1.9. Zie ook paragraaf 3.11.1.10.
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personen in totaal iets meer dan 5,6 miljoen gulden.16

In het civielrecht speelt dit probleem bijvoorbeeld indien een kort geding-
vonnis direct ten uitvoer wordt gelegd, waardoor voor de veroordeelde in kort
geding (blijvende) schade ontstaat.

Wat betreft het administratief recht kan bijvoorbeeld gewezen worden op art.
58b en art. 99 Wet op de Raad van State op grond waarvan in een beslissing strek-
kende tot gebele of gedeeltelijke vernietiging van een overbeidsbesluit, tevens
kan worden bepaald, zo daartoe termen zijn, dat

"een vergoeding zal worden toegekend ten laste van het bij de beslissing aange-
wezen lichaam, onverminderd het recht van de belanghebbende om op grond
van andere wettelijke bepalingen scbadevergoeding te vragen.'.??

Ook in enkele tuchtwetten is een regeling dienaangaande opgenomen. Omdat
door bet beklag de (verdere) uitvoering van de straf niet wordt geschorst, bepaalt
art. 66, derde lid, Wet op de Krijgstucht dat het door de klager ten onrechte
geleden nadeel zoveel mogelijk zal worden bersteld. Van den Boscb geeft als
voorbeeld dat geldboetes kunnen worden terugbetaald en ondergaan arrest kan
worden gecompenseerd door extra verIof. Als de gestrafte de dienst reeds heeft
verla ten, dan zal het ten onrechte ondergane arrest met een geldbedrag kunnen
worden gecompenseerd.P Art. 98 voorstel van Wet militair tuchtrecbt beperkt
deze compensatie tot bepaalde tenuitvoergelegde sancties:

"Indien bij de beslissing in beroep een reeds [geheel] of gedeeltelijk tenuitvoer-
gelegde straf van strafdienst of van uitgaansverbod wordt tenietgedaan of ver-
minderd, bepaalt het gerecht, volgens bij algemene maatregel van Rijksbestuur
te stellen regelen, op welke wijze het door de gestrafte geleden nadeel zal
worden hersteld.'

Volgens de memorie van toelichting is bet de bedoeling

"de mogelijkheid te scheppen dat de genoegdoening voor het ten onrechte heb-
ben ondergaan van de straf van strafdienst of uitgaansverbod zowel in tijd als in
geld kan worden uitgedrukt. Indien een geldboete wordt tenietgedaan of vermin-
derd moet vanzelfsprekend restitutie plaatsvinden.'·79

Art. 37, vierde lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst luidt:

"Indien bij de beslissing in beroep een reeds geheel of gedeeltelijk len uitvoer
gelegde straf van verIenging van de duur van de gewone vervangende dienst

76 NJB 1989, p. 141-142.
77 Zie ook de preadviezen van N.SJ. Koeman en J.H.W. de Planque, Overheids-

aansprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter, Geschriften van
de VAR 1989, 102.

78 Van den Bosch 1984, p. 257.
79 Kamerstukken II 1980-1981, 16813, nr. 5, p. 42.



wordt tenietgedaan of verminderd, bepaalt de rechtbank, volgens bij algemene
maatregel van bestuur te stellen regelen, op welke wijze het door de gestrafte
geleden nadee! za1 worden hersteld."

De verdere uitwerking van dit artikel is te vinden in art. 49 van het Besluit
gewetensbezwaren militaire dienst. Herstel van het door de gestrafte geleden
nadeel vindt plaats

"door toekenning van een door de rechtbank te bepalen, en door Onze Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit te keren, schadevergoeding. Bij bet
bepalen van de schadevergoeding neemt de rechtbank in aanmerking het bed rag
van het inkomen dat de gestrafte over de periode waarin hij ten onrechte vervan-
gende dienst heeft verricht heeft gederfd of zich redelijkerwijze bad kunnen ver-
werven, verminderd met het bedrag van bet zakgeld dat hij over die periode
heeft ontvangen. De rechtbank kan, indien de redelijkheid dit vordert, een afwij-
kende schadevergoeding vaststellen."

Volgens de toe!iehting ligt het in de rede bij de bepaJing van bet verschil tussen
het "gemiste" normale arbeidsinkomen en het over de periode van ten onreehte
ondergane verlenging van de vervangende dienst ontvangen zakgeld uit te gaan
van de ncuo-bcdragen.P

De voorgaande bepalingen zijn gebonden aan bepaalde, reeds gebeel of ten dele
ten uitvoer gelegde tuehtsaneties. Art. 57, tweede en derde lid, Beginselenwet
gevangeniswezen is in dit opzicht ruimer geformuleerd. Indien de beslissing door
de beklagcommissie wordt herzien,

"worden de gevolgen van de herziene beslissing voor zover nodig en mogelijk
ongedaan gernaakt, dan weI in overeenstemming gebracht met de beslissing
van de beklageommissie.
3. Indien is geklaagd over een inmiddels reeds geheel of gedeeltelijk ten uitvoer
gelegde disciplinaire straf of enige andere beslissing waarvan de gevolgen
niet meer ongedaan zijn te maken, gaat bij toepassing van het eerste lid van
dit artikel de voorzitter van de beklageommissie in overleg met de direeteur
na of enige compensatie mogelijk is; daarbij kan in bijzondere gevaJlen aan
de gedetineerde een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen geldelijke
tegemoetkoming worden toegekend. Bij algemene maatregel van bestuur kan
worden bepaald welk bedrag ten hoogste kan worden uitgekeerd."

Deze algemene maatregel van bestuur is niet tot stand gekomen. Van de beslis-
sing inzake eompensatie is beroep mogelijk bij de sectie gevangcniswezen van de
Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing.s! Art. 57, tweede en derde lid, zijn
aldaar van overeenkomstige toe passing.

80 Stb. 1986, 356, p. 5.
81 Zie bijvoorbeeld beroepscommissie 4-1-1985, PI 1985, p. 72-75 met noot U.

van de Pol.
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3.14.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is beschreven aan welke eisen een wettelijk geregelde tuchtproce-
dure ingevolge grondrechten moet voldoen. Daartoe is a\s uitgangspunt van de
bespreking genomen de chronologische beschrijving van een tuchtprocedure. Per
onderdeel van die procedure is uitgebreid getoetst of de wettelijk geregelde tucht-
procedures voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld door art. 17 Grond-
wet, art. 18 Ow, art. 112 Ow, art. 113, eerste tot en met derde lid, Ow, art. 121
Ow, art. 6 van het Europees Yerdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, art. 13 EVRM, art. 14van het Internationaal
Yerdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en door algemene beginselen
van behoorlijke reehtspraak.

In deze samenvattende paragraaf wordt die toetsing niet voUedig overgedaan,
maar worden slechts enkele hoofdlijnen aangegeven. De vraag of een bepaald
grondrechtsartikel gesehonden is, kan namelijk vaak niet in haar algemeenheid
worden beantwoord. Eon grondrechtsartikel bevat vaak meerdere waarborgen.
Dan is het van belang bij de beantwoording van de vraag of zo'n artikel geschon-
den is, precies aan te geven op welke specifieke grondrechtelijke eis en op welke
tuchtregeling wordt gedoeld. Bovendien dient meestal in concreto te worden
getoetst: is bijvoorbeeld gelet op de vaste juris pruden tie terzake in casu de eis
van berechting binnen een redelijke termijn overschreden? Zo'n vraag kan vaak
slechts gedeeltelijk aan de hand van de tuchtwetgeving worden beantwoord. Yoor
de details en nuanceringen verwijs ik daarom naar de besprekingen in de vooraf-
gaande paragrafen van hoofdstuk 3.

3.14.2 Art. 17 Grondwet

Art. 17 Grondwet is in paragraaf 3.1.2 kort besproken. Het begrip rechter is daar
gedefinieerd als "een van de administratie onafhankelijk orgaan, waaraan de wet
het beslissen van geschillen heeft opgedragen",

In paragraaf 3.4.1 zijn de tuchtcolleges uitgebreid besproken. Daar is gebleken
dat vele instanties, op grond van een wettelijke tuchtregeling, belast zijn met het
beslissen over een tuchtrechtelijk vergrijp. Degene die onafhankelijk zijn ten
opzichte van de beklaagde, heb ik aangeduid met de term tuchtrechter, de overige
met de term tuchtorgaan (zie paragraaf 1.3). In paragraaf 3.4.2 is ook de onaf-
hankelijkheid ten opzichte van de administratie onderzocht. In paragraaf 3.12 is
nagegaan of van de beslissing van een tuchtorgaan door middel van het instellen
van een rechtsmiddel alsnog beroep op een tuchtrechter open staat.

3.14.3Art. 18 Grondwet

In paragraaf 3.1.3 is art. 18 van de Grondwet, dat het recht op rechtsbijstand
formuleert, kort beschreven. Dit recht is verder uitgewerkt in paragraaf 3.7.3.4.



Zie over de vraag of een kostenveroardeling mogeJijk is paragraaf 3.11.1.10.

3. 14.4 Aft. 112 Grondwet

In paragraaf 3.1.4 is de vraag gesteld of art. 112 Gw relevant is voor het wettelijk
geregelde tuchtrecht. De cruciale vraag is of er sprake is van geschillen over
burgerlijke rechten en over schuldvorderingen. In dat geval moet deze berecb-
ting geschieden door de rechterlijke macht. Indien de geschillen niet uit burger-
lijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, kan de berechting ook warden opgedragen
aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren.

In paragraaf 3.1.4 is uiteengezet dat er in een tuchtprocedure sprake kan zijn
van een geschil over burgerlijke rechten, maar dat dit geschil meestal niet uit
burgerlijke rechtsbetrekkingen is ontstaan, zodat het oordelende tuchtcollege
niet tat de rechterlijke macht hoeft te behoren. Overigens is in paragraaf 3.4.1
beschreven dat ook enkele gerechten, die behoren tot de rechterlijke macht, met
tuchtrechtspraak zijn belast.

3.14.5 Aft. 113, eerste tot ell met derde lid, Grondwet

In paragraaf 3.1.5 is art. 113, eerste tat en met derde lid, Gw behandeld. Op
grand van het eerste lid van dat artikel is de berechting van strafbare feiten opge-
dragen aan de rechterlijke macht. In paragraaf 3.9.2.1 zijn de tuchtnormen bespro-
ken. In paragraaf 3.10.2 is geconstateerd dat het doen of nalaten waardoor een
tuchtrechtelijke norm wordt overtreden tevens het plegen van een strafbaar feit
kan opleveren. Volgens de heersende opvattingen kan de werking van het ne bis
in idem-beginsel uiet voorkomen dat de betrokkene wordt berecht door zowel het
tuchtcollege als de strafrechter. Voor de bespreking van daarmee samenhangen-
de problem en - zoals uitwisseling van processtukken tussen een eventuele civiele
procedure, een tuchtprocedure, een administratiefrechtelijke procedure en een
strafprocedure - verwijs ik naar die paragraaf.

Art. 113, tweede lid, Gw bepaalt dat tuchtrechtspraak door de overheid inge-
steld bij de wet wordt geregeld (zie paragraaf 3.1.5). In hoofdstuk 3 zijn vele
tuchtregelingen besproken. De wijze van rubricering is uiteengezet in paragraaf
1.4. De meerderheid van deze tuchtregelingen heeft een grondslag in een wet in
formele zin, waarbij zowel de insteUing zelf als de tuchtrechtelijke sancties in de
wet in formele zin zijn opgenomen. In enkele gevallen is de beschrijving van de
hoofdlijnen van de procesvocring erg marginaal uitgevaUen. Dit is reeds aan de
orde gekomen in de paragrafen 3.4.4, 3.11.1.6, 3.7 en 3.12.

Op grond van het derde lid kan een straf van vrijheidsontneming uitsluitend
door de rechterlijke macht worden opgelegd. (Zie paragraaf 3.1.5. De tuchtsanc-
ties zijn besproken in paragraaf 3.11.1.6). In het wettelijk geregelde tuchtrecht
komen thans geen vrijheidsontnemende sancties voor. Deze conclusie is toege-
licht in paragraaf 2.13.
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In paragraaf 3.1.6 is art. 121 Gw besproken en uitgelegd in het licht van art. 6
EVRM. Art. 121 Gw eist ten eerste dat de terechtzittingen in het openbaar
plaatsvinden met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald. In paragraaf
3.7.2 is daarop nader ingegaan.

Ten tweede client de uitspraak te geschieden in het openbaar. Zie daarover
paragraaf 3.11.2.1.

Ten derde houden met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald, de
vonnissen de gronden in waarop zij rusten. In paragraaf 3.11.2.3 is geconstateerd,
dat deze eis ook in vele tuchtregelingen is opgenomen.

Deze drie eisen gaan niet verder dan die gesteld door art. 6 EVRM.

3.14.7Art.6EVRM

Paragraaf 3.1.7 beschrijft uitgebreid de jurisprudentie betreffende de vraag of
art. 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden van toepassing is op tuchtrechtelijke procedures. Uit-
eindelijk wordt in paragraaf 3.1.7.6 geconcludeerd, dat art. 6 EVRM van toepas-
sing is op wettelijk geregeld tuchtrecht in de door het Hof aangegeven situaties
(paragraaf 3.1.7.2 en 3.1.7.4), zodat de wetgever ervoor dient te zorgen dat de
wettelijk geregelde tuchtrechtspraak voldoet aan art. 6 EVRM. Niet moet uit het
oog worden verloren, dat het EVRM minimumnormen bevat, zodat de lidstaten
een verdergaande bescherming mogen verlenen.

Vervolgens wordt in de paragrafen 3.4 tot en met 3.12 getoetst of de regeling
van de tuchtprocedures voldoet aan art. 6 EVRM. De vraag of er sprake is van
een "independent and impartial tribunal established by law" komt aan de orde in
paragraaf 3.4. Het onderzoek ter zitting in eerste aanleg wordt besproken in para-
graaf 3.7. De eis dat de berechting binnen een redelijke termijn dient plaats te
vinden is behandeld in de paragrafen 3.7.3.10en 3.11.2.2. De openbaarheid van
de uitspraak is te vinden in paragraaf 3.11.2.1.

De bewijslastverdeling die wordt afgeleid uit art. 6, tweede lid, EVRM is
behandeld in de paragrafen 3.7.3.1 en 3.8.

De eis betreffende de informatie omtrent de beschuldiging, opgenomen in art.
6, derde lid, sub a, is behandeld in paragraaf 3.6. De andere eisen uit het derde
lid zijn met name terug te vinden in de paragrafen 3.7 en 3.12.

3.14.BArt. 13 EVRM

In paragraaf 3.1.8 is beschreven dat art. 13 van het Europees Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden slechts in geval
van een schending van de rechten en vrijheden zoals opgenomen in dit Verdrag
beroep via een "effective remedy before a national authority" garandeert. Boven-
dien wordt art. 13 EVRM gezien a1seen aanvulling op art. 6 EVRM in zoverre
dat pas als blijkt dat art. 6 EVRM niet geschonden is, getoetst wordt aan art. 13
EVRM. Als art. 13 EVRM van toepassing is, dient er beroep open te staan



"before a national authority". In paragraaf 3.4 is daar een uitgebreide beschrijving
van gegeven. De vraag of er sprake is van een "effective remedy" is behandeld in
de paragrafen 3.7 (procedure), 3.11 en 3.12 (uitspraak en rechtsmiddelen).

3. 14. 9 Ar1. 14WBP

In paragraaf 3.1.9 is uiteengezet dat art. 14 IVBP vrijwel woordelijk gelijk is aan
art. 6 EVRM. Daarom verwijs ik wat betreft de behandeling van de overeenkom-
stige bepalingen naar paragraaf 3.14.7 en de daarin genoemde paragrafen.

De verschillen met art. 6 EVRM zijn in een aantal paragrafen aan de orde
gekomen. Het gelijkheidsbeginsel (eerste lid, eerste volzin en derde lid, aanhef)
is terug te vinden in paragraaf 3.7.4.

De vraag of er sprake is van een "competent tribunal" (eerste lid, tweede
volzin) is beantwoord in paragraaf 3.4.5 en de openbare uitspraak in paragraaf
3.11.2.1.

De mogelijkheid "to communicate with counsel of his own choosing" (derde lid,
sub b) en het recht te worden gewezen op het recht op rechtsbijstand (derde lid,
sub d) zijn behandeld in paragraaf 3.7.3.4.

Het recht te worden berecht zonder onnodige vertraging (derde lid, sub c) is
een resultante van de oproeping (3.6), een vonnis binnen een redelijke termijn
(3.11.2.2), rechtsmiddelen (3.12) en toch voldoende tijd voor (de voorbereiding
van) de verdediging hebben gehad (3.7.3.9 en 3.7.3.10).

Het recht van de beklaagde te worden berecht in zijn tegenwoordigheid (derde
lid, sub d) is behandeld in paragraaf 3.7.3.2. Het recht niet te worden gedwongen
te getuigen tegen zichzelf of schuld te bekennen (derde lid, sub g) is deels in
3.7.3.1 en deels in 3.8 beschreven.

Het recht op een hogere voorziening (vijfde lid) is met name in paragraaf 3.12.4
aangestipt.

De problematiek van de ten onrechte beschuldigde en de vraag of er in zo'n
geval schadeloosstelling kan en zal volgen (zesde lid) is in paragraaf 3.13.7 aan
de orde gekomen.

Het ne bis in idem-beginsel (zevende lid) is besproken in paragraaf 3.10.2.

3.14.10 Algeniene beginselen van behoorlijke rechtspraak

In paragraaf 3.1.10 is gesproken over algemene beginselen van behoorlijke recht-
spraak en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In paragraaf 3.4 is
onderscheid gemaakt tussen een tuchtorgaan en een tuchtrechter. De algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, waarvan er enkele ook zijn opgenomen in het
voorstel voor een Algemene wet bestuursrecht, stellen eisen aan de besluitvor-
ming door tuchtorganen. De geschillenbeslechting door een tuchtrechter is tucht-
rechtspraak, waarop de algemene beginselen van behoorlijke rechtspraak van
toepassing zijn.

Hoewel bij de bespreking van de tuchtprocedure in de paragrafen 3.5 tot en met
3.12 de nadruk lag op de wettelijke tuchtprocedurebepalingen, is er wei terloops
gewezen op de hier bedoelde ongeschreven normen.
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Nabeschouwing

Uit de uiteenzetting in dit proefschrift blijkt dat de theorievorming ten aanzien
van tuchtrecht en grondrechten tot nu toe onvoldoende systematisch uitgewerkt
is. Dit proefschrift kan slechts een aanzet daartoe geven.

In het eerste hoofdstuk is een beschouwing gegeven over tuchtrecht. In het
tweede hoofdsluk is de relatie tussen het door de overheid geregelde tuchtrecht
en grondrechten behandeld. In het derde hoofdstuk is de wettelijke regeling van
de tuchtprocedures getoetst aan het grondrecht op behoorlijke rechtspraak.

In de beschrijving is opgevallen dat er vele wettelijke regelingen van tuchtrecht
bestaan en dat daarbij vele ministeries betrokken zijn, bij voorbeeld:
Buitenlandse Zaken (Rechtspositiereglement Korps van deskundigen voor de tech-

nische hulp aan ontwikkelingslanden, Reglement Dienst Buitenlandse Zaken);
Justitie (Politiewet, Wet op de rechterlijke organisatie, Deurwaardersreglement,

gedetineerden op grond van de Beginselenwet gevangeniswezen, makelaars op
grond van art. 65a Wetboek van Koophandel, Wet op het Notarisam bt,
Advocatenwet; coordinatietaak);

Binnenlandse Zaken (Ambtenarenwet 1929, het Arbeidsovereenkomstenbesluil,
en de reeds genoemde Politiewet);

Onderwijs ell Wetenschappen (Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel);
Financien (ComptabiliteitsweI1976, Reglement Collecteurs 1983 en het Regle-

ment Debitanten 1983, en via inning van geldboeten);
Defensie (Wet op de Krijgstucht, voorstel van Wet militair tuchtrecht);
Verkeer ell Waterstaat (Schepenwet, Luchtvaarlrampenwet, Loodsenwet, Wet

Autovervoer Goederen, Spoorwegwet);
Economische Zaken (Wet economische mededinging; Wet tuchtrechtspraak

bedrijfsorganisatie, Wet op de Registeraccountanls, Wet op de Accountants-
administratieconsulenten, OClrooigemachtigden-reglement);

Landbouw ell Visserij (Landbouwuitvoerwet 1938, Landbouwkwaliteitswet, Mest-
stoffenwet, Zaaizaad- en Plantgoedwet; voorstel van Wet op de uitoefening
van de diergeneeskunde);

Sociale Zaken ell Werkgelegellheid (Wet gewetensbezwaren militaire dienst, Wet
Sociale Werkvoorziening);

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Medische Tuchtwet, voorstel van Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg).

Interessant is hierbij dat soms een bepaalde regeling als voorbeeld is genomen
voor een andere regeling, waarbij ook over de "departementsgrenzeo" is gekeken.
Bijvoorbeeld het voorslel van Wet op de beroepen in de individuele gezondheids-
zorg en het voorstel van WeI op de uitoefening van de diergeneeskunde lijken op



Art. 113, tweede lid, Grondwet bepaalt dat tuchtrechtspraak door de overheid
ingesteld bij de wet wordt geregeld. Aan dit artikel kunnen geen criteria worden
ontleend voor het antwoord op de vraag wanneer de overheid tot wettelijke
regeling van tuchtrechtspraak moet overgaan. Ais richtsnoer kan dienen dat er
pas tot regeling zal worden overgegaan indien het algemeen belang dit eist,
bijvoorbeeld regeling van het medisch tuchtrecht met het oog op de volksgezond-
heidI

Ais de overheid opnieuw tot wetgeving overgaat - uit bovenstaande voorbeelden
blijkt dat dat recentelijk reeds meer dan een rnaal gebeurd is2 - kan daarbij

elkaar. Twee voorbeelden van dezelfde regelingen afkomstig van een departement
zijn de Schepenwet en de Luchtvaartrampenwet en de andere tweeling is de
Advocatenwet en de Wet op het Notarisambt. De Advocatenwet heeft weer model
gestaan voor de Wet op de Registeraccountants. De Wet op de Accountants-
administratieconsulenten heeft echter een van laatstgenoemde wet afwijkend
model. Ook de Wet op de Krijgstucht en de Wet gewetensbezwaren militaire
dienst hebben een van elkaar afwijkend model. Soms wordt de Wet tuchtrecht-
spraak bedrijfsorganisatie van overeenkomstige toepassing verklaard, maar in
wisselende mate. Onderwijs en Wetenschappen tracht via het Rechtspositiebesluit
onderwijspersoneel enige coordinatie in zijn tuchtregelingen aan te brengen.

Ais een bepaalde wet model heeft gestaan wordt toch vaak op interessante
details een andere keuze gemaakt. In hoofdstuk 3 zijn daar vele voorbeelden van
te vinden. Een in het oog springend voorbeeld is beschreven in het slot van para-
graaf 3.7.3.7: als aan getuigen en deskundigen een onkostenvergoeding wordt ver-
leend, kan als maatstaf worden aangehouden het bij of krachtens de Wet tarieven
in strafzaken bepaalde, het bij of krachtens de Wet tarieven in burgerlljke zaken
bepaalde of het tarief vastgesteld ingevolge art. 54, eerste lid, der Beroepswet.
De eerste variant is gekozen in het voorstel van Wet op de uitoefening van de
diergeneeskunde. Zijn tegenhanger, het voorstel van Wet op de beroepen in
de individuele gezondheidszorg, neemt de tweede variant. De Luchtvaartrarn-
penwet kiest de eerste en de Schepenwet de tweede. De Advocatenwet kiest de
burgerlijke variant en de Wet op het Notarisarnbt voor de Beroepswet.

Een ander in het oog springend voorbeeld is de vraag of gratie in het tuchtrecht
mogelijk is. Dit is uiteengezet in paragraaf 3.13.5. Ook bier zijn de wetgevings-
machines van de verschillende departementen niet op elkaar afgestemd. Met
name speelt het probleem dat vaak onvoldoende duidelijk is, wat het wettelijk
geregelde tuchtrecht thans inhoudt en dat een visie ontbreekt in welke richting
het zich kan en zal ontwikkelen. Hier ligt een taak voor de overheid met vooral
een coordinerende rol voor het Ministerie van Justitie.

1 Vergelijk in dit kader oak de Aanwijzingen inzake terughoudendheid met re-
gelgeving, Circulaire van de Minister-President van 5-11-1984, Stcrt. 1984,
232, met toetsingspunten voor een sober en terughoudend wetgevingsbeleid.

2 Ook uit de nota Recht in beweging, een beleidsplan voor Justitie in de komen-
de jaren, Kamerstukken II 1990-1991,21829, nr. 2, p. 34, blijkt dat de optie
van (wettelijk gestructureerde) tuchtrechtspraak bij de toetsing van wetsvoor-
stellen steeds uitdrukkelijk zal worden overwogen.
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getracht worden de tuchtregelingen te harmoniseren. Een zekere noodzaak tot
barmonisatie vloeit irnpliciet ook voort uit de eisen die bijvoorbeeld door art.
6 EVRM aan tucbtrechtspraak worden gesteld. In het derde hoofdstuk zijn de
onderwerpen besproken die in ieder geval in de wettelijke rege!ing moeten wor-
den opgenomen. Om in brede kring geaccepteerd te worden zal een algemene
regeling zich tot de hoofdlijnen dienen te beperken.

In de literatuur is overigens al vele malen gespeculeerd over de totstandko-
ming van een Wetboek vall tuchtrecht, waarin dan vooral de belangrijkste bepalin-
gen ten aanzien van het tuchtproces zouden moeten worden opgenomen. In 1948
schreef Taat:

"Na de behandeling van het tuchtrecbt van de verscbillende groepen in de
voorafgaande hoofdstukken stelt men zich onwillekeurig de vraag, of het niet
wenselijk zou zijn al deze rege!ingen op te nemen in een Wetboek van Tucht-
recht. Nu zou een dergelijke compilatie van het tuchtrecht het overzicbt over
al deze verschillende regelingen gemakkelijker maken en daardoor ook een
beter begrip van de beginselen van het tuchtrecht bevorderen. Veel meer dan
een compilatie zou een dergelijk Wetboek echter niet kunnen worden. WeI kan
men zich een Wetboek van Tuchtrecht denken, waarin in het eerste bock de
algemene bepalingen van het materiele tuchtrecht zijn opgenomen (te vergelij-
ken met het eerste boek van het Wetboek van Strafrecht). Het tweede boek zou
dan de algemene bepalingen van de tuchtprocedure kunnen bevatten en het
derde boek het tuchtrecht van elk der verschillende groepen, voorzover dit van
de algemene bepalingen van bet eerste en tweede boek zou afwijken.
Men rnoet zich van een dergelijk denkbeeld niet te veel voorstellen. Theore-

tisch lijkt een dergelijke oplossing heel mooi maar in de practijk zal deze niet
vee! opleveren. In de eerste plaats zijn de algernene bepalingen uiterst weinig
in aantal. (..)
Algernene bepalingen van formee! tuchtrecht zouden gernakkelijker te con-

strueren zijn. Hier doet zich echter de omstandigheid voor dat het weinig zin
zou hebben een standaard-tuchtprocedure te construeren, daar er twee, en bij
een ontwikkeling van het tuchtrecht in het bedrijfsleven drie, onderling sterk
afwijkende typen van tuchtprocedures bestaan. Zo wijkt de procedure van
het hierarchieke tuchtrecht met zijn uiterst summiere procedure in eerste
instantie sterk af van de procedure van het tuchtrecht van de vertrouwens-
ambten, waar wij ook in eerste aanleg een uitvoerig geregelde procedure met
behoorlijke waarborgen voor de verdachte vinden, althans behoren te vinden.
Als derde zal dan naast de hierboven genoemde typen kunnen verschijnen de
procedure van het tuchtrecht in het bedrijfsleven. Dit tuchtrecht met zijn
dikwijls zeer grote groepen zou zeker niet zonder opsporingsambtenaren en
een ambtelijke aanklager, welke met de vervolging is belast (..) behoorlijk
kunnen functioneren. Hier krijgen wij dus weer een type, dat grote afwijkingen
met elk der bcide andere typen van tuchtprocedures venoont.v'

3 Taat 1948, p. 231-232.
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Wassing schreef in 1978 in zijn proefschrift over het voetbaltuchtrecht:

"De KNVB en ook de andere sportbonden zouden veel steun kunnen ondervin-
den van een in te stellen wettelijke grondvorm van (sport-)tuchtprocesrecht als
model, waarin algemene beginselen van behoorlijke rechtspraak zijn opgeno-
men."

De Doelder concludeerde in 1981 dat in het EVRM geen maximumeisen staan,
maar dat een staat juist bevoegd is de burgers in grotere mate te beschermen
dan minimaal noodzakelijk is geacht,

"Het zou dan ook een juiste weg kunnen zijn, dat de overheid in een Wetboek
van Tucbtrecht (..) de essentialia van behoorlijke rechtspleging vastlegt,
geinspireerd en voor zover nodig geleid door de beginselen van het Verdrag
van Rome en de eigen nationale procesrechtelijke uitgangspunten.P

In hoofdstuk 7 geeft hij een voorzet voor een kaderwet, die uitgaat van de thans
bestaande tuchtrechtstelsels en algemene regels geeft.?

Enkele jaren later formuleerde hij het zo, dat via uniformering:

"de betekenis van bet Verdrag van Rome en andere gewichtige procesrechte-
lijke regelingen concreet tot hun recht kunnen komen. Deze uniformiteit zal in
elk geval de duidelijkheid ten goede komen en niet te verdedigen verschillen
tussen de verschillende onderdelen van het tuchtrecht voorkomen. Dit klemt
te meer als verschillende departementen met het samenstellen van hun eigen
"soort" tuchtrecht worden belast. Het is inderdaad een fair play-aspect van het
tuchtrecht, dat de regels niet onnodig ingewikkeld en feitelijk controleerbaar
zijn.'

Tevens zou een wettelijke regeling voor het economisch tuchtprocesrecht aparte
aandacht aan de bewijsregels moeten schenken."

Naar mijn mening is er inderdaad reden te pleiten voor het opstellen van een
kaderwet voor de tuchtprocedure met daarin de belangrijkste processuele bepalin-
gen. Uit de beschrijving in hoofdstuk 3 is immers gebleken, dat er vele (onnodige)
verschillen, maar ook vele overeenkomsten tussen de regelingen bestaan. Bij-
voorbeeld de kwestie of een beroepstermijn nu veertien dagen, drie weken, dertig

4 Wassing 1978,p. 174.
5 De Doelder 1981,p. 72. Zie ook zijn uitwerking op p. 201-205.
6 Zijn formuleringen heb ik in hoofdstuk 3 bij de desbetreffende onderwerpen

besproken en aangescherpt.
Admiraal reageerde tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging van
Procesrecht erg pessimistisch op dit voorstel voor een kaderwet: "(..) ik denk
dat een dergelijke kaderwet omstreeks St. Juttemis tot stand zal komen.'
AdmiraaI1984, p. 70.

7 De Doelder en Bakker 1984, p. 280-282 (citaat p. 281).
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dagen of lien maand bedraagt kan op eenduidige wijze worden geregeld. Een
aanknopingspunt hiervoor is ook te vinden in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfs-
organisatie die een aantal malen van overeenkomstige toepassing is verklaard
maar niet steeds ten aanzien van dezelfde artikelen.

Dit sluit niet uit dat naast deze algemene bepalingen ook ruimte wordt gegeven
aan de twee verschillende typen die uit de beschrijving in hoofdstuk 3 zijn op te
maken. Enerzijds geven enkele regelingen een "particuliere" klager de mogelijk-
heid een klacht in te dienen, die als uitgangspunt voor de verdere procedure dient
(zie paragraaf 3.6.1). Dit heeft weer consequenties voor de te volgen procedure.
Bijvoorbeeld zal geregeld dienen te worden wat zijn positie in de tuchtprocedure
is en zal de vraag moeten worden beantwoord wie het bewijs dient te leveren.
In deze procedures wordt de beslissing in eerste aanleg genomen door een tucht-
rechter. Anderzijds gaat bijvoorbeeld in het ambtelijke tuchtrecht en in het
rnilitaire tuchtrecht het initiatief tot de tuchtrechtelijke vervolging uit van het
bevoegd gezag, dat vaak ook de mogelijkheid heeft als tuchtorgaan de sanctie
op te leggen. Dit vergroot de noodzaak een goede regeling voor de (hoger-)
beroepsmogelijkheden te treffen. In paragraaf 1.4 is er op gewezen dat ook het
voorstel voor een Aigemene wet bestuursrecht van toepassing zaI zijn op bepaalde
vormen van tuchtrecht. Ook hiervan zal een harmoniserend effect kunnen uit-
gaan8

Ook is wetenschappelijke aandacht voor de tenuitvoerlegging van tuchtsancties
geboden. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de vraag of de sancties voldoen,
dat wil zeggen of zij het beoogde doel bereiken, of dat juist andersoortige sancties
(zoals nascholingsverplichtingen, schadevergoeding voor de klager c.q. een geld-
boete ten bate van de klager) meer op hun plaats zijn. Deze vragen gaan echter
het bestek van dit proefschrift te buiten. Datzelfde geldt ook voor de vraag of er
een algemeen tuchtregister c.q. meer aandacht in bepaalde tuchtregelingen voor
de registratie van tuchtsancties rnoet komen. Om te kunnen controleren of een
geschorste zich inderdaad aan de schorsing houdt, zal bekend dienen te zijn dat
hij geschorst is. Bovendien zal zo met recidive bij de sanctietoemeting rekening
kunnen worden gehouden.

Als wordt overgegaan tot harmonisatie van tuchtregelingen, dient te worden
voldaan aan de eisen die grondrechten ook aan de regeling van tuchtrecht stellen.
Zo'n regeling kan hetzelfde zijn als in het civiele recht, strafrecht of administra-
tief recht, maar dat hoeft niet. Als in het tuchtrecht en in de tuchtprocedure wei
een zelfde regeling op basis van hetzelfde grondrecht als in het civiele recht,
strafrecht c.q. strafprocesrecht of administratief recht wordt toegepast (bijvoor-
beeld openbaarheid van de procedure), ontneemt dit betrokkenen nog niet de
mogelijkheid accenten anders te leggen dan in een of meer van de hierboven
genoernde rechtsgebieden. Soms is zo'n ander accent zelfs ten zeerste gewenst.

8 Zie daarover evenals over de mogelijke effecten van de reorganisatie van de
rechterlijke macht M. Leijten, Harmonisatie van tuchtregelingen, in: Recht
doen door wetgeving, (Hirsch Ballin-bundel), W.EJ. Tjeenk Willink Zwolle
1990, p. 461-474.



Hierbij kan gedacht worden aan de oproeping zoals beschreven in paragraaf 3.6.
De regeling hiervan zal aangepast moeten worden aan de specifieke situatie in
bet tuchtrecht. Dat geldt ook voor de regeling van de bewijsvoering (paragraaf
3.8).

Tevens dient hierbij in het oog te worden gehouden dat bijvoorbeeld art. 6
EVRM slechts een aantal minimumgaranties bevat. In plaats van zich aIleen op
dat minimum te richten zou de wetgever er, gezien het fundamentele belang van
bet grondrecht op behoorIijke rechtspraak, goed aan doen verder te gaan dan
strikt genomen vereist is, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het eigen karak-
ter van het tuchuproccsjrecht.

Louter en aIleen een geperfectioneerde wettelijke regeling is natuurlijk onvol-
doende. De toepassing van de regeling van de tuchtprocedure is afhankeIijk van
de verscbillende betrokkenen, te weten tucbtcollege, beklaagde en een eventueJe
klager. Daarom is niet het bereiken van een perfecte regeling het belangrijkste
doel, maar dient getracht te worden het handelen van de betrokkenen te laten
overeenstemmen met de bedoeling van bet grondrecht. Vergroting van de kennis
omtrent het tuchtrecht en de grondrechten kan daartoe bijdragen.
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Summary

Disciplinary law and disciplinary procedures in recent years have attracted
more and more attention. Statutory disciplinary law which receives most
attention is the disciplinary law of the liberal professions, such as doctors,
lawyers or notaries. Apart from that, there also is disciplinary law for
servicemen, civil servants and detainees and disciplinary law for the agricultural
sector. However disciplinary law pertaining to private law also abounds. Think
of (almost all) sports clubs, the Royal Netherlands Medical Association
(Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst),
etcetera. Altbough disciplinary law has been implemented in many areas,
relatively little publications on this subject can be traced in Dutch legal
literature. Those publications moreover are mainly descriptions of the
disciplinary law of one particular area. In academic education too disciplinary
law hardly receives any attention at all.

On the other hand, the Dutch legislator in recent years has been very active
in this field. Some examples may illustrate this. (See for sources section 1.4.)
Since 1983 disciplinary law has been amended in the following statutes: tbe
Statute on Conscientious Grounds Military Service (Wet gewetensbezwaren
militaire dienst), the Statute on the Road Transport of Goods (Wet Autovervoer
Goederen), the Implementing Order on the Road Transport of Goods of 1988
(Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988), the Statute on the Office of
Notary (Wet op het Notarisambt) and the Lawyer's Act (Advocatenwet). The
Order on the Legal Status of Educational Personnel (Rechtspositiebesluit
onderwijspersoneel) was implemented, as was disciplinary law based on the
Pilotage Act (Loodsenwet) and the Manure Act (Meststoffenwet). Recently the
bill of the Statute on the Professions in Individual Health Care (Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg) was introduced in the Dutch Lower
House. In 1990 the Statute on Military Disciplinary Law (Wet militair
tuchtrecht) and the Statute on the Practising of Veterinary Medicine (Wet op
de uitoefening van de diergeneeskunde) were entered into the statute book.
Proposals to repeal the Air Traffic Disaster Act (Luchtvaartrampenwet), the
Merchant Shipping Act (Schepenwet) and the Statute on the Road Transport of
Goods were made. Disciplinary law based on section 51 of the Statute on the
Road Transport of Passengers (Wet Autovervoer Personen) was repealed.
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Not only in the area of disciplinary law rapid developments have been taking
place. Lately civil rights have also been the centre of interest. In the latter
area too the legislator (constitutioner) has been active. Since 1983
twenty-three sections on civil rights were formulated in the first chapter of
the Dutch Constitution. There has also been increased interest for the civil
rights formulated in international treaties. One might consider tbe right to a
fair trial as formulated in section 6 of the Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms.

The recent developments in the areas of disciplinary law, disciplinary
procedures and civil rights form the point of departure for the formulation of
the questions this research focuses on. In the first place it is very interesting
to test disciplinary law against civil rights. In doing so, one can ask the
question whether civil rights are being limited or conversely being protected
by disciplinary law.

Some examples are given by way of iUustration. Take a civil servant or
serviceman who, while on duty, takes part in a certain demonstration. He
subsequently is called to account by the competent disciplinary authorities and
a disciplinary sanction is imposed. Are the competent authorities entitled to do
this or can the person in question argue that he practiced his civil right? Can
a disciplinary sanction even then be imposed when the same serviceman took
part in an anti-nuclear demonstration in his spare time? If disciplinary sanctions
can be imposed in both examples, the civil servant's or serviceman's liberty to
practice their civil right would be limited through disciplinary law.

The reverse is also feasible. A civil servant submits for inspection to a
reporter the dossier of a person drawing an allowance. Subsequently an
extensive newspaper article is drafted with data taken from the dossier. By
submitting the dossier, the civil servant violated the privacy of the client. If
he can be called to account through a disciplinary procedure, the civil right of
personal privacy is thus protected by disciplinary law.

Secondly, the disciplinary procedure itself can be tested against the demands
dictated by the right to a fair trial as laid down in the Dutch Constitution and
in treaties. Criticism being voiced from all sides on the disciplinary procedure
may well provide the reason for such a test: a disciplinary trial (can one always
speak of a fair trial anyway?) is said to be not open enough towards outsiders
(persons not belonging to the professional group in question) and is said to be
practiced by (biased) persons belonging to the same professional group
protecting each other. Besides, a disciplinary procedure is said to last very
long all in all, (too) often resulting in a rejection of the complaint. Moreover,
the European Court of Human Rights has in some cases declared section 6 of
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
applicable to a disciplinary case.
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As method of working for this research of disciplinary law, a literature and
jurisprudence research was chosen. Only published disciplinary jurisprudence
was taken into account. Statutes concerning disciplinary law were also
described and analysed extensively.

The dissertation is divided into three chapters. The first chapter is devoted
to contemplations on disciplinary law. From the literature survey in section
1.2, covering a period of more tban a hundred years starting with the
dissertation of De Pinto (1876) and ending with De Doelder (1981), it turns out
that as yet no satisfactory theory has been put forward to which the greater
part of the authors can subscribe.

In order to find a point of departure for the location of disciplinary law a
number of characteristics of the latter are studied in section 1.3. An
eye-catching characteristic is the disciplinary sanction that can be imposed
(sections 3.11.1.6 and 3.11.1.7). Apart from the specific sanctions such as the
warning, the reprimand and the removal from the group, a vaguely formulated
disciplinary norm is a characteristic of disciplinary law (section 3.9.2.1).
Disciplinary law is applicable to a disciplinary subject, that is to say to certain
natural persons and sometimes also to legal persons. As a rule, the term group
is used (section 3.3). A group is a social unity, the members of which are
united on the basis of common values and norms. This implies both that the
members have more than just a common denominator and that not merely a
sense of togetherness exists. There win also have to be a more or less
permanent relationship between the members.

Apart from that the person who takes the decision whether or not to impose
a disciplinary sanction, or some members of the disciplinary college usually are
themselves also members of the group and thus subject to disciplinary law
(section 3.4). If a hierarchical relationship exists between the decisionmaker
and the defendant, in this research the term disciplinary body will be used. If
the decisionmaker or deciding college are independent with respect to the
defendant, the term disciplinary judge or disciplinary court are in order. In
this dissertation disciplinary college will be used as a generic term, thus
indicating both the disciplinary bodies and the disciplinary judges. As soon as
a disciplinary dispute is presented to a disciplinary judge a disciplinary trial
has started. Disciplinary procedure includes both a disciplinary trial headed by
a disciplinary trial judge and a disciplinary procedure before a disciplinary
body.

Thus disciplinary law is defined as sanction law to which the members of a
group are submitted and which regulates the procedure according to which a
disciplinary college can impose a disciplinary sanction upon a disciplinary
subject who violated a disciplinary norm. Disciplinary law thus comprises both
the substantial aspect (among which the disciplinary norm) and the formal
aspect (disciplinary procedure).

In this dissertation emphasis is laid on disciplinary law regulated by the
government which is for the most part public disciplinary law. The phrase
statutory regulated disciplinary law refers to the statutory disciplinary
regulations enlisted in section 1.4.
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The second chapter deals with the relationship between disciplinary law
regulated by the government and civilrights. In this chapter some require-
ments are formulated which governmentally regulated disciplinary law has to
meet. These requirements are based on both the civil rights incorporated in
the first chapter of the Dutch Constitution and their equivalents in the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and
in the International Covenant on Civil and Political Rights.

For the imposition of a disciplinary sanction as a result of the practising of
a civil right, such as the right to demonstrate or the freedom of speech may
be interpreted as a limitation of the civil right. Therefore the imposition of a
disciplinary sanction shall have to comply with the system of restrictions such
as is applied in the Constitution and the aforementioned treaties.

The Dutch statutory disciplinary regulations were tested against the
formulated requirements. From this test of disciplinary regulations it became
apparent that they did not always comply with the system of restrictions.

Statutory disciplinary law sometimes is not used to restrict a civil right but,
on the contrary, to protect civil rights of third parties. Examples of this can
be found in sections 2.5 and 2.10.

The third chapter focuses on the statutory regulated disciplinary procedure. It
is tested against the right to a fair trial. This civil right is laid down in a
number of sections in the Dutch Constitution and in treaties, namely sections
17,18,112,113, paragraphs 1 up to and including 3, and section 121 of the
Constitution, sections 6 and 13 of the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms and section 14 of the International Covenant
on Civil and Political Rights.

First of all an answer is given to the question whether aforementioned
sections are applicable to disciplinary procedures. After a description of the
complainant and the defendant, the question is examined in which case one can
speak of a disciplinary judge and a disciplinary trial. This is followed by a
chronological description of the disciplinary procedure, which consists of a
preliminary investigation, the summoning of the parties, the investigation by
the disciplinary college of first instance in session, the adduction of evidence,
the deliberation, the lapse of the right to bring disciplinary action, the
disciplinary decision, the legal remedies and the execution. The disciplinary
procedure is set alongside the civil procedure, the criminal procedure and an
administrative lawsuit and tested against the civil rights considered to be
applicable at the beginning of the chapter. If the disciplinary regulation in
question does not meet the requirements set by the civil right, suggestions are
given as to the changes that ought to be effectuated in (the application ot)
the disciplinary regulation.

This research focuses on the regulations of disciplinary law and not on case
law, as disciplinary case law is hardly or not accessible. Case law I did trace
is used as an exampie.

From the exposition in this dissertation it appears that the development of a
theory as to disciplinary law and civil rights up to now has not sufficiently
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been elaborated systematically. This dissertation can only give an initial
impetus.

In the description of disciplinary law regulated by the government it
appeared that many statutory regulations of disciplinary law exist and that
quite a number of ministries are involved.

It is interesting to notice that sometimes a certain regulation was taken as
an example for another regulation, in which process "ministry boundaries"
were even crossed. For example, the bill of the Statute on the Professions in
Individual Health Care (Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs) and
the Statute on the Practicing of Veterinary Medicine (Ministry of Agriculture
and Fisheries) are alike. Two examples of identical regulations originating from
one ministry are the Merchant Shipping Act and the Air Traffic Disaster Act
(Ministry of Transport and Public Works), and the other twins are the Lawyer's
Act and the Statute on the Office of Notary (Ministry of Justice). The Lawyer's
Act itself has served as a model for the Statute on the Chartered Accountants
(Ministry of Economic Affairs). Although the Statute on Accounting Consultants
also originates from the Ministry of Economic Affairs it contains a different
model from the statute just mentioned. The Statute on Military Discipline
(Ministry of Defense) and the Statute Conscientious Grounds Military Service
(Ministry for Social Affairs and Employment) have divergent models too.
Sometimes the Statute on Disciplinary Jurisdiction Industrial Organization (Wet
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie) is declared applicable by analogy, but this
occurs in varying degrees. The Ministry of Education and Science tries to
effectuate some coordination in its disciplinary regulations through the Order
on the Legal Status of Educational Personnel.

Even if a certain statute did serve as a model, a different choice often is
made as to interesting details. In chapter 3 many examples of this can be
found. An eye-catching example is described at the end of section 3.7.3.7: if
witnesses or experts are awarded a reimbursement of expenses, the measure to
be applied can be derived from that which is established in or by virtue of the
Statute on Rates in Criminal Cases (Wet tarieven in strafzaken), or the Statute
on Rates in Civil Cases (Wet tarieven in burgerlijke zaken), or the rate
established in accordance with section 54, paragraph 1 of the Judicial Review
Act in Social Security Cases (Beroepswet). The first version was chosen in the
Statute on the Practicing of Veterinary Medicine. Its counterpart, the bill of
the Statute on the Professions in Individual Health Care chooses the second
version. The Air Traffic Disaster Act chooses the first version and the
Merchant Shipping Act the second. The Lawyer's Act chooses the civil version
and the Statute on the Office of Notary chooses in favor of the Judicial Review
Act in Social Security Cases. Another eye-catching example is the question
whether a pardon can be granted in disciplinary law. This problem is dealt
with in section 3.13.5.Here too the legislative bodies of the different ministries
are not geared to one another. The main problems are that on the one hand
the present substance of the statutorily regulated disciplinary law often is
insufficiently clear and on the other hand there is no vision as to the direction
disciplinary law can or will take. Here lies a task for the government, more in
particular with a coordinating role for the Ministry of Justice.
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Section 113, paragraph 2 of the Dutch Constitution states that disciplinary
jurisdiction instituted by the government is regulated by statute. This section
supplies no criteria for an answer to the question at which moment the
government has to proceed to regulate disciplinary jurisdiction by statute. As a
guideline may serve that regulation wiIJonly be undertaken if this is demanded
by public interest.

If the government decides to draft new legislation, an effort can be made
to harmonize disciplinary regulations. A certain need for harmonisation
implicitly follows also from the demands set for example by section 6 of the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms with
regard to disciplinary jurisdiction. In the third chapter the topics are discussed
which in any case should be included in the statutory regulation. In order to
gain widespread acceptance a general regulation should be restricted to the
outlines.

In the literature for that matter there has been much speculation on the
realization of a Code of Disciplinary Law, which ought to contain the most
important provisions pertaining to the disciplinary procedure. In my view there
is indeed reason to plead for the drafting of a basic law on the disciplinary
procedure containing the main procedural provisions. For the description in
chapter 3 showed that many (unnecessary) differences, but also many similarities
exist. For example the issue whether a term of judicial review or appeal lasts
a fortnight, three weeks, thirty days or one month can be regulated
unambiguously. A clue to this can be found in the Statute on Disciplinary
Jurisdiction Industrial Organization which was declared applicable accordingly
several times.

Apart from these general regulations there should also be room for the two
different types that can be discerned in the description of chapter 3. On the
one hand, some regulations give a "private" complainant the possibility to file
a complaint which serves as a starting-point for the further procedure (see
section 3.6.1). This again has consequences for the procedure to be followed.
For example the complainant's position in the disciplinary procedure will have
to be regulated and the question which party is to adduce evidence will have
to be answered. In these procedures the decision in first instance is taken by
a disciplinary judge. On the other hand in for example the areas of official or
military disciplinary law, the initiative to start disciplinary proceedings lies
with the competent authorities, who in their function of disciplinary body
often also have the possibility to impose a sanction. This fact stresses the
need to devise good appeal possibilities. In section 1.4 attention was drawn to
the fact that the biIJof a General Statute on Administrative Law (Algemene
wet bestuursrecht) will be applicable to certain types of disciplinary law too.
This may also have a harmonizing effect.

If the harmonisation of disciplinary regulations is undertaken, the demands
set by civil rights to disciplinary law must be met. Such a regulation does not
necessarily have to be the same as in civil law, criminal law or administrative
law. If in disciplinary law and in the disciplinary procedure a regulation on the
basis of a civil right (such as the public nature of the procedure) is applied
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which is similar to a regulation in civil law, criminal law, criminal procedure
or administrative law, the parties concerned are still free to shift emphasis.
Sometimes such a different emphasis even is very desirable. Think of the
summons as described in section 3.6. Regulation of this issue will have to be
adapted to the specific situation in disciplinary law. The same is true for the
regulation of the adduction of evidence (section 3.8).

Besides one has to keep in mind that for example section 6 of the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
contains only a number of minimum guarantees. In view of the fundamental
importance of the right to a fair trial the legislator instead of just focusing
on this minimum, would do well to go further than is strictly necessary, without
detracting from the individual character of disciplinary (procedural) law.

Solely a perfect statutory regulation evidently is insufficient. The application
of the regulation of the disciplinary procedure is dependent on the different
parties concerned, such as the disciplinary college, the defendant and a possible
complainant. The achievement of a perfect regulation therefore is not the main
goal. An attempt has to be made to let the actions of the parties concerned
comply with the purpose of the civil right. Enbancement of the knowledge
concerning disciplinary law and the civil rights may attribute to this goal.
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25-5-1988,NJ 1988,930: 3.12.4.2
28-4-1989,NJ 1990,463: 3.4.2.7 3.9.2.4
17-11-1989,AB 1990,81; NJ 1990,746: 3.11.1.10
2-2-1990,NJ 1990,392: 3.7.3.10 3.9.2.5
11-5-1990,NJ 1990,479: 3.10.2

Gerechtshoven
HoCAmsterdam 9-11-1971,Schip en Schade 1972,nr. 58: 3.4.1 3.12.4.2

3.12.4.5
Hof 's-Gravenhage 17-11-1977,NJ 1978,294: 3.4.1 3.12.4.2
Hof Arnhem 24-6-1980,NJ 1981,275: 3.4.1 3.12.4.2
Hof 's-Gravenhage 24-3-1983,NJ 1984,119: 3.10.2
HoC's-Gravenhage 27-6-1984,Stcrt. 1985,149,p. 9: 3.7.6
Hof Arnhem 26-6-1985,NJ 1985,779: 3.1.7.5
Hof 's-Hertogenbosch 7-11-1985,NJ 1987,11: 3.1.7.5 3.11.1.12
HoCAmsterdam 22-5-1986,NJ 1987,644: 3.12.4.3
Hof Amsterdam 23-10-1986,R 7/86: 3.9.2.4
Hof Amsterdam 23-4-1987,NJ 1988,427: 3.12.4.3
Hof Amsterdam 4-6-1987,NJ 1988, 456: 3.10.2
HoCAmsterdam 11-2-1988,NJ 1989,63: 1.3
HoCAmsterdam 18-2-1988,R 11/87: 3.7.3.10
Hof Amsterdam 16-6-1988,R 15/87: 3.11.1.10
Hof Amsterdam 27-10-1988,NJ 1990,462: 3.9.2.4
Hof Amsterdam 15-12-1988,R 12/88: 3.9.2.4

Presidenten van Arrondissementsrechtbanken
pres. Rb. Almelo 29-1-1986,KG 1986, 104: 2.5

(Voorzitter] Afdeling rechtspraak Raad van State
17-12-1979,AB 1980,450: 3.10.2
Vz Ar RvSt 9-9-1980,AB 1981,102: 2.7.3
9-5-1983,tB/S I, or. 24: 3.12.4
7-11-1983,AB 1984,132: 2.7.4 3.11.2.3
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Centrale Raad van Beroep
15-10-1942,AB 1943,107: 3.9.3
25-3-1%4,AB 1%4,774: 3.9.3
15-5-1970,AB 1971,45: 2.5
10-2-1972,AB 1973,137: 2.10
5-3-1976,AB 1976,192: 2.7.3
21-9-1979,AB 1980,90: 2.9.2 2.10
5-11-1981,AB 1982,236: 3.9.3
24-11-1983,AB 1984,93: 3.12.4.2
3-5-1984,AB 1985,85: 2.10
19-7-1984,TAR 1984,205: 3.9.2.7
12-11-1985,AB 1986,579;NJCM 11(1986),2, p. 157-164: 2.7.1
25-2-1986,TAR 1986,105: 2.2
8-7-1986,TAR 1986,216: 2.4
15-7-1986,TAR 1986,190: 3.9.4.2.2
17-2-1987,TAR 1987,84: 3.9.4
24-2-1987,TAR 1987,85: 2.2
26-5-1987,AB 1987,520;TAR 1987,166: 2.7.3
29-11-1988,TAR 1989,24: 3.1.7.5
14-3-1989,AB 1990,453: 3.1.7.5 3.10.2
3-10-1989,AB 1990,470: 2.11 3.1.7.5

(Voorzitter) Ambtenarengerechten
Vz. Ag. Rotterdam 13-12-1983,AB 1984,116: 2.7.1
24-12-1985,TAR 1986,69: 2.10
1-5-1986,TAR 1986,165: 2.6
3-6-1986,TAR 1986,1%: 2.6
27-6-1986,TAR 1986,199: 3.9.4
17-2-1987,TAR 1987,109: 2.6
1-3-1988,TAR 1988,110: 2.6

Col/ege van Beroep voor het bedrifsteven
29-9-1972,AB 1973,49: 3.3.2
1-5-1973,SEW 1974,p. 397-405: 3.6.1
16-3-1982,AB 1982,521: 2.7.4
28-1-1983,AB 1983,578: 2.7.4
26-3-1987: 3.9.4.2.1

Kroon
kb 30-3-1972,23, AB 1973,65:
kb 10-1-1974,1,AB 1974,259:
kb 30-11-1979,41, AB 1980,123:

2.7.2
2.7.2

2.6
3.11.2.3
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Hoog Militair Gerechtshof
23-6-1982, MRT 1983, p. 171-173: 2.9.2
3-12-1986, MRT 1987, p. 130-134: 2.9.2

Centraal medisch tuchtcollege
28-5-1959, NJ 1960,448: 3.10.2
24-10-1963, NJ 1965, 264: 2.11
23-2-1965, NJ 1966, 150: 2.7.3
28-9-1972, NJ 1973, 270: 2.10
2-5-1985, Stcrt. 1986, 99, p. 4: 3.7.3.10
14-11-1985,Stcrt. 1986, 99, p. 5: 2.10
12-12-1985,MC 1986,p. 280: 2.10
14-1-1988,Stcrt. 1988, 131, p. 12-13: 3.7.3.10 3.11.1.7
19-5-1988,MC 1989, p. 302: 3.10.4

Medische tuchtcolieges
10-1-1934,NJ 1934, p. 1453: 2.7.3
16-10-1965,NJ 1966,203: 2.11
2-2-1970, NJ 1970, 301: 2.11
29-12-1978,TvGR 1980, 99 en 100, p. 79-85: 3.10.2
2-6-1986, Stcrt. 1988,47, p. 6: 3.6.4 3.9.4.2.2
5-11-1986, TvGR 1987, 38, p. 279-281: 3.9.4.2
3-2-1987, Stcrl. 1987, 144, p. 2: 3.9.4.1
6-4-1987, Sterr. 1987, 194, p. 8-9: 3.7.6
28·10·1987, Stcrt. 1988, 32, p. 4-5: 3.7.3.10 3.9.4.1
20-1-1988, Stcrt. 1988,32, p. 4: 3.8.2 3.8.5 3.10.2

Raad vall beroep
1981-11, de Accountant 1981, p. 251-252: 3.7.3.1 3.12.4.2
1982-12, de Accountant 1982, p. 263: 3.12.4.2
1987-14,de Accountant 1987, p. 47-48: 3.7.6 3.12.4.2 3.12.5
1988-4, de Accountant 1988, p. 377: 3.10.3
1990-3, de Accountant 1990, p. 418: 3.10.3
1990-5, de Accountant 1990, p. 488: 3.10.3
1990-16,de Accountant 1990, p. 124-125: 3.10.4
1990-18, de Accountant 1990, p. 197: 3.10.2
1990-19, de Accountant 1990, p. 197-198: 3.11.1.12

Road vall tucht
1982-4, de Accountant 1982, p. 530: 3.8.5
1986-7, de Accountant 1986, p. 441: 3.9.2.4
1986-9, de Accountant 1986, p. 485: 3.10.2
1987-9, de Accountant 1987, p. 452: 3.9.2.5 3.9.4.1 3.9.4.2.2
1987-10,de Accountant 1987, p. 452-453: 3.10.1
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1987-12, de Accountant 1987, p. 564: 3.9.4
1987-14, de Accountant 1987, p. 47: 3.9.2.5
1990-10, de Accountant 1990, p. 549 en p. 547: 3.7.6
1990-17, de Accountant 1990, p. 125: 3.9.2.3

Raad van tucht
1987/07, Accountant-Adviseur 1988, nr. 7, p. 11-16: 3.13.1

Beroepscommissie
7-12-1977, SG-A 21/77, PI 1980,61: 3.7.3.3
27-6-1978, SG-A 30/78: 3.8.3
4-9-1979, SG-A 33/79, PI 1980,62: 3.7.3.2
10-1-1980, SG-A 90/79 en A 93/79, PI 1980,63: 3.7.3.3
31-1-1980, SG-A 96/79, PI 1980, 64: 3.7.3.3
28-4-1981, SG-A 83/80, PI 1981,39: 2.11
29-11-1982, SG-A 91/82, PI 1983, 27: 3.7.3.3
11-8-1983, SG-A 94/83, PI 1983, 96: 2.11
28-2-1984, SG-A 192/83, PI 1984, 44: 2.10
27-12-1984, SG-A 161/84, PI 1985, 22: 2.9.1
4-1-1985, SG-A 177/84, PI 1985, 25: 3.13.7
29-9-1988, SG-A 109/88, PI 1989, 13: 2.10
31-1-1990, SG-A 239/89, Sancties 1990, p. 166-167: 2.10
14-2-1990, SG-A 233/89, Sancties 1990, p. 168-171: 2.10

HoJ van discipline
27-1-1956, nr. 48, Adv.bl. 1957, p. 143-145: 3.9.2.5
27-10-1956, nr. 52, Adv.bl. 1956, p. 418: 3.4.2.4
15-11-1956, nr, 55, Adv.bl. 1957, p. 498-503: 3.8.3
21-10-1957, nr. 75, Adv.bl. 1959, p. 42-46: 3.8.3
2-6-1958, nr. 85, Adv.bl. 1959, p. 311-315: 3.6.4
6-4-1959, nr, 88, Adv.bl. 1959, p. 548-553: 3.4.2.4
28-4-1960, nr. 100, Adv.bl. 1960, p. 431-439: 3.4.2.4 3.9.4.1
30-5-1960, nr. 102, Adv.bl. 1960, p. 392-394: 3.4.2.4 3.10.2
24-7-1961, nr. 116, Adv.bI.1961, p. 528-535: 3.9.4.2.2
11-12-1961, nr. 113, Adv.bl. 1962, p. 110-119: 3.4.2.4
7-5-1962, nr. 122, Adv.bl. 1963, p. 50: 3.4.2.4
25-2-1963, nr, U4, Adv.bl. 1963, p. 185: 3.4.2.4
6-4-1964, nr. 134, Adv.bl. 1966, p. 39: 3.4.2.4
15-6-1964, nr. 140, Adv.bl. 1966, p. 289-293: 3.10.2
7-9-1964, nr. 137/8, Adv.bl. 1964, p. 398-400: 3.9.2.1
11-1-1965, nr. 152, Adv.bl. 1966, p. 121: 3.4.2.4
15-2-1965, nr. 148, Adv.bl. 1965, p. 272-280: 3.9.4.2.2 3.13.5
25-9-1967, nr. 186, Adv.bl. 1967, p. 714-720: 3.4.2.4
2-12-1968, nr. 197, Adv.bl. 1969, p. 168-177: 3.7.7 3.9.4.2.2
24-3-1969, nT. 203, Adv.bl. 1969, p. 382-394: 3.9.2.5
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Raden van Toezicht
5-7-1%0, Adv.bl. 1964, p. 221-224:
23-5-1966, Adv.bl. 1968, p. 646-649:
10-6-1974, Adv.bl. 1975, p. 284-286:
28-10-1983, Adv.bl. 1984, p. 569-570:
23-8-1984, Adv.bl. 1985, p. 444-445:

3.12.7
3.10.4
3.2.1
2.7.4

3.2.1

22-9-1%9, Dr. 207, Adv.bl. 1970, p. 396-399: 3.4.2.4
12-1-1970, Dr. 216, Adv.bl. 1972, p. 556-563: 3.9.2.1
26-1-1970, Dr. 221, Adv.bl. 1972, p. 517-520: 3.4.2.4
23-2-1970, nr. 225, Adv.bl. 1973, p. 371-374: 3.4.2.4 3.9.4.1
25-5-1970, nr. 235, Adv.bl. 1973, p. 374-377: 3.2.6
16-11-1970, Dr. 248, Adv.bl. 1972, p. 154-158: 3.2.1
26-4-1971, Dr. 272, Adv.bl. 1972, p. 92-%: 3.9.2.5
26-4-1971, Dr. 269, Adv.bl. 1973, p. 378-380: 3.9.4.1
24-5-1971, Dr. 275, Adv.bl. 1972, p. 252-257: 3.6.1
30-8-1971, Dr. 276, Adv.bl. 1972, p. 257-262: 3.4.2.4
27-12-1972, Dr. 292, Adv.bl. 1973, p. 492-498: 3.9.2.1
19-2-1973, Of. 310, Adv.bl. 1973, p. 595-597: 3.3.2
19-2-1973, Dr. 293, Adv.bL 1974, p. 55-60: 3.10.2
16-4-1973, Dr. 306, Adv.bL 1974, p. 88-90: 3.9.4.2.2
14-10-1974, Dr. 332, Adv.bL 1975, p. 111-120: 3.4.2.4
29-9-1980, nr. 559, Adv.bl. 1981, p. 428-429: 3.4.2.4
16-11-1981, Dr. 618, Adv.bL 1983, p. 163-167: 3.1.7.5
19-4-1982, nr. 626, Adv.bl. 1983, p. 24: 3.4.2.4
4-10-1983, Of. 767, Adv.bl. 1984, p. 150-151: 3.2.1
29-11-1983, nr. 745, Adv.bl. 1984, p. 434-436: 3.1.7.5
20-3-1984, Of. 771, Adv.bl. 1984, p. 570-571: 2.7.4 3.1.7.5
2-5-1984, Dr. 775, Adv.bL 1985, p. 64-66: 3.4.2.4
25-9-1984, nr. 788, Adv.bl. 1985, p. 445-446: 3.8.5 3.11.1.12 3.11.2.3
18-3-1985, Of. 798, Adv.bl. 1985, p. 533-535: 2.10
9-12-1985, Dr. 880, Adv.bL 1986, p. 321-322: 3.6.1 3.7.3.10
10-2-1986, Of. 863, Adv.bl. 1987, p. 40-41: 3.9.4.2.2
12-5-1986, Of. 887, Adv.bl. 1987, p. 415-416: 3.1.7.5
21-4-1987, Of. %5, Adv.bl. 1987, p. 559-560: 3.7.3.10
27-4-1987, Of. 958, Adv.bl. 1988, p. 44: 3.6.1 3.12.5
4-1-1988, Of. 1024, NJ 1988, 606; Adv.bl. 1988, p. 270-272: 2.7.4
10-7-1989, or. 1166, Adv.bl. 1990, p. 149: 3.11.1.7
28-8-1989, Of. 1329, Adv.bl. 1990, p. 121: 3.10.2
8-1-1990, Of. 1351, Adv.bL 1990, p. 244: 3.10.2
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Raden van discipline
16-6-1986, Adv.bl. 1987, p. 182-183: 3.9.4.1
2-2-1987, Adv.bl. 1988, p. 46-48: 3.6.1
24-8-1987, Adv.bl. 1988, p. 254-255: 3.6.1
16-11-1987, Adv.bI.1988, p. 306-307: 3.9.2.5
24-10-1988, Adv.bl. 1989, p. 376-377: 3.6.4
22-5-1989, Adv.bl. 1990, p. 149-150: 3.11.1.7
12-6-1989, Adv.bl. 1990, p. 176-177: 3.11.1.7
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Zakenregister

aansluitplicht 2.8
amnestie 3.13.6

beklaagde 1.3 3.3 3.9.3
berechting in tegenwoordigheidvan de beklaagde 3.7.3.2
het laatst het woord voeren 3.7.3.8
natuurlijke personen 3.3.1
overlijdenvan de beklaagde 3.10.3
rechten en positie van de beklaagde 3.5.3 3.7.3
rechtspersoon 3.3.2 3.10.3
verschijnplichtvoor de beklaagde 3.6.2 3.7.3.2 3.12.2
vertegenwoordigingvan de beklaagde 3.7.3.2

beraadslaging 3.9
beroep 3.12.4

zie ook hoger beroep .
beroepsgeheim 2.10 3.7.3.1
beroepstermijn 3.12.4.3
bevoegdheid tuchtcollege 3.4.5 3.11.1.2
bewijs 3.8 3.9.1

bewijslast 3.7.3.1 3.8.5
bewijsmiddelen 3.5.2 3.8.3
bewijsproblemen 3.8.5
bewijstheorie 3.8.2
onrechtmatig verkregen bewijs 3.8.2
vrij bewijsstelsel 3.8.2

cassatie 3.12.6
circulaires van een Kamer van Toezicht 3.9.2.1
civilrights and obligations 3.1.7 3.1.9
criminal charge 3.1.7 3.1.9
cumulatie

objectieve cumulatie 3.7.7 3.9.4.2.1 3.9.4.2.3 3.12.4.5
subjectieve cumulatie 3.7.6 3.12.4.5

deelneming 3.9.2.3
derde 1.3
deskundigen 3.7.3.7
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ereregels 3.9.2.1

faits anterieurs 3.9.2.4
faits posterieurs 3.9.2.6
fautes privees 2.10 3.9.2.1 3.9.2.7
fautes professionneUes 3.9.2.7

geheirnhoudingsplicht 3.7.3.1 3.7.5
getuigen 3.7.3.7
gewijsde 3.10.2
gratie 3.13.5 nabeschouwing
groep 1.3

feiten berecht na verlaten groep 3.9.2.5
feiten gepleegd v66r behoren tot groep 3.9.2.4
feiten gepleegd na verlaten groep 3.9.2.6

grondrcchten
zie ook vrijheid van -
betoging 2.9
briefgeheim 2.12
eerbiediging persoonlijke levenssfeer zie privacy
gelijke behandeling 2.2 3.1.9
huisrecht 3.5.2
kiesrecht 2.4
onaantastbaarheid van het lichaam 2.11
onderwijs 2.16
petitierecht 2.5
telefoongeheirn, telegraafgeheirn 2.12
vereniging 2.8
vergadering 2.9
volksgezondheid 2.15

herziening 3.12.7
hager beroep 3.12.4

zie ook beroep
omvang van het (hoger) heroep 3.12.4.2
rechtspleging in (hager) beroep 3.12.4.5
restrictieve toetsingscriteria 3.12.4.2

horen beklaagde 3.7.3.3

in dubio pro reo 3.7.3.1 3.9.1

jaarverslag 3.11.2.10
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k1acht
afschriftvan k1acht 3.2.6
aileen klacht basis van het onderzoek ter zitting 3.6.1
een klagende instantie 3.2.3 3.6.1
intrekken van klacht 3.6.4 3.10.1
klacht a1tijdvereist? 3.2.4 3.6.1 3.10.1
k1achtkennelijk ongegrond 3.5.5 3.11.1.3
klacht niet voor behandeling vatbaar 3.11.1.4
klacht niet-ontvankelijk 3.5.5 3.11.1.1
k1achtvan onvoldoende gewicht 3.5.5 3.11.1.5
klachtgerechtigde 3.2.1
vormvoorschriftenk1acht 3.2.2

klachtontvanger 3.2.5
klager 1.3 3.2 nabeschouwing

overlijden van k1ager 3.6.5
rechten en positie van de klager 3.5.4 3.7.4 3.12.4.2
vergoeding van schade geleden door k1ager 3.11.1.9

kort geding 3.12.1
kostenveroordeling 3.11.1.10

ne bis in idem 3.9.2.1 3.10.2
Nederlandse nationaliteit 2.3
nulla-poenabeginsel 3.9.2.1

onafhankelijkheid tuchtcollege 3.4.2 3.12.4.1
onmiddellijkheidsbeginsel 3.8.4
onpartijdigheid tuchtcollege 3.4.2 3.4.3 3.12.4.1
onschuldpresumptie 3.7.3.1
openbaarheid

uitspraak 3.1.6 3.11.1.6 3.11.2.1 3.12.4.5
zitting 3.1.6 3.7.2 3.12.4.5

oproeping 3.6 3.6.2
behoorlijke oproeping 3.7.3.3
op tijd 3.6.3

opsporingsmiddelen 3.5.2
opzet 3.9.3

plaats tuchtvergrijp 3.9.2.2
plegen
poging
privacy

3.9.2.3
3.9.2.3
2.3
3.10.2

3.7.2 3.9.2.72.10 2.11
3.11.2.7

2.12 3.5.2 3.6.1

proces
accusatoire proces 3.7.1 3.7.3
afdoeoing boiten proces 3.10.5
inquisitoire proces 3.7.1
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processtukken
kennisname van processtukken 3.7.3.5 3.10.2
plaats van de inzage 3.7.3.5

prorogatie 3.12.5

raadsman 3.7.3.4
rechtsbijstand 3.1.3 3.7.3.2

in kennis te worden gesteld van het recht op rechtsbijstand 3.7.3.4
rechtsmiddel 3.12

schorsende werking 3.13.2
rechtspraak

behoorlijke rechtspraak hoofdstuk 3
beginselen van behoorlijke rechtspraak 3.1.10

rechtvaardigingsgrond 3.9.2.8
recidive 3.7.3.1 3.9.4.2.2 3.13.1 nabeschouwing
reclameverbod 2.7.4
redelijke termijn

berechting binnen redelijke termijn 3.7.3.10 3.12.4.5
uitspraak binnen redelijke termijn 3.11.2.2 3.12.4.5
redelijke termijn voor de verdediging 3.7.3.5 3.7.3.9

reformatio in peius 3.12.4.2

sanctie
zie tuchtsanctie

schadeloosstelling 3.13.7
schikking 3.10.5
schouw 3.5.2 3.8.3
schuld 3.9.3
spoedprocedure 3.12.1

tenuitvoerlegging tuchtsanctie 3.13 nabeschouwing
toezichthouder 1.3
tolk 3.7.3.6
tuchtcollege 1.3 3.4 3.4.1 3.12.4.1

ambtsgebied 3.4.5.2
ambtshalve optreden 3.6.1 3.10.1
benoeming 3.4.2.1
benoemingstermijn
benoemingsvereisten
bezoldigiag 3.4.2.5
incompatibiliteiteo 3.4.2.6
ontslag 3.4.2.2
tuchtrecht 3.4.2.7
zetel 3.4.5.1
zittingssamenstelling 3.4.2.4

tuchtgerecht 1.3 3.4.1
zie ook tuchtrechter of tuchtcollege

tuchtnorm 1.3 3.6.2 3.9.2.1 3.12.7

3.4.2.1
3.4.2.3

570



tucbtorgaan 1.3
tucbtprocedure 1.3
tuchtproces 1.3
tucbtrecbt 3.1.5

bescbouwingen over tucbtrecbt
buitenlands tucbtrecbt 2.3
definitie van tucbtrecbt 1.3
eigen opvatting over tucbtrecbt 1.3
opsomming wettelijke tucbtregelingen
privaatrechtelijk tucbtrecbt 1.3 1.4
publiekrecbtelijk tucbtrecbt 1.3 1.4
rubricering van tucbtrecht 1.4
wetboek van tucbtrecbt nabescbouwing
wettelijk geregeld tuchtrecht 1.3 1.4 2.14 3.1.5 3.1.7.5

3.4.4 3.7.1 nabescbouwing
1.3 3.3

1.4 3.4
3.7.1

nabescbouwing3.4.1 3.12.4.1

1.2
3.9.2.2 3.10.2

1.4
3.1.5
3.1.5

3.11.2.7

tuchtrecbtelijk rechtssubject
zie ook beklaagde

tuchtrechter 1.3 1.4 3.1.2 3.4 3.4.1 3.4.2.7 3.12.4.1
tuchtrecbtspraak 1.3 1.4 3.1.5 nabeschouwing
tucbtsanctie 1.3 2.13 3.9.4 3.11.1.6

schuldig zander oplegging tucbtsanctie 3.7.3.10 3.11.1.7
voorwaardelijke kwijtscheldingtuchtsanctie 3.13.4

tuchtvergrijp 3.7.7 3.9.2 3.9.2.1

uitspraak 3.11 3.11.1.12
afscbrift van uitspraak 3.11.2.5 3.11.2.6 3.11.2.8 3.12.4.5
bekendmaking van uitspraak 3.11.2.1 3.11.2.9
bewaren van uitspraak 3.11.2.7
motivering van uitspraak 3.1.6 3.11.2.3
registratie van uitspraak 2.3 3.9.4.2.2 3.11.2.7 3.13.1

nabescbouwing
schriftelijke uitspraak 3.11.2.4
uitspraak t.a.v. zorgvuldigbeid 3.11.1.11
vormvereisten uitspraak 3.11.2

verenigingstucbtrecbt
vergoeding van kosten
verjaring 3.10.4
verscboning door tucbtcollege 3.4.3.3
verschoningsrecht

verscboningsrecbt getuigen en deskundigen 3.7.3.7
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