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Intitulé

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering, van artikel 9, vierde lid, van de Landsverordening
maatschappelijke zorg

Citeertitel: Landsbesluit regeling beroep maatschappelijke zorg
Vindplaats : AB 1990 GT no. 32
Wijzigingen: Geen
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Artikel 1
Bij de toepassing van dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt verstaan onder:
Commissie : de bij landsbesluit ingevolge artikel 9, tweede lid, van
de Landsverordening maatschappelijke zorg (AB 1989 no. GT
27) benoemde beroepscommissie;
voorzitter : de door de commissie uit haar midden gekozen voorzitter;
onder voorzitter wordt mede begrepen de door de commissie uit haar midden gekozen plaatsvervangende voorzitter,
welke bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter
diens werkzaamheden verricht;
secretaris : de door de commissie uit haar midden gekozensecretaris;
onder secretaris wordt mede begrepen de door de commissie
uit haar midden gekozen waarnemend secretaris, welke bij
afwezigheid en ontstentenis van de secretaris diens werkzaamheden verricht;
indiener
: degene ten behoeve van wie, ingevolge artikel 9, tweede
lid, van de Landsverordening maatschappelijke zorg een
beroepschrift bij de commissie is ingediend;
directeur : de directeur van de Directie Sociale Zaken of diens waarnemer.
Artikel 2
Het instellen van beroep bij de commissie geschiedt bij beroepschrift.
Artikel 3
1. De secretaris zendt het ingekomen beroepschrift onverwijld
naar de voorzitter.
2. De voorzitter bepaalt dag, plaats en uur van behandeling van
het beroep.
3. De secretaris geeft daarvan onverwijld kennis aan de leden.
4. Schriftelijke bescheiden, op het beroep betrekking hebbende,
worden vóór de behandeling bij de secretaris ter inzage van de leden
nedergelegd.
Artikel 4
De commissie kan een of meer harer leden opdragen ten aanzien van
een ingesteld beroep een onderzoek in te stellen voordat op dit beroep
door haar wordt beslist.
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Artikel 5
De secretaris roept bij aangetekende brief de indiener op om bij
de behandeling van het beroep aanwezig te zijn. Tevens roept hij de
directeur en zonodig getuigen of deskundigen op voor de behandeling
van het beroep.
Artikel 6
Indiener en directeur kunnen zich voor de commissie door een gemachtigde doen bijstaan of door een schriftelijke gemachtigde doen
vertegenwoordigen. Zij kunnen tevens getuigen of deskundigen meebrengen.
Artikel 7
De commissie kan geen beroep behandelen, indien niet minstens
drie leden aanwezig zijn.
Artikel 8
De leden onthouden zich van deelneming aan de behandeling van
enig beroep, welk hun, hun echtgenoten of bloed of aanverwanten tot en
met de derde graad, persoonlijk aangaat of waarin zij als gemachtigden
zijn betrokken.
Artikel 9
1. In alle zaken doet de voorzitter hoofdelijk rondvraag, te beginnen met het jongste lid in leeftijd.
2. Alle beslissingen worden genomen met een meerderheid van stemmen.
Artikel 10
1. De commissie doet binnen een maand nadat beroep is ingesteld
uitspraak.
2. De uitspraak is met redenen omkleed en wordt door de voorzitter en secretaris ondertekend.
Artikel 11
1. De commissie deelt aan de indiener en de directeur schriftelijk haar beslissing mede.
2. Zo het beroep gegrond is verklaard wordt de beslissing ook aan
de minister van Welzijnszaken medegedeeld.
Artikel 12
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit regeling
beroep maatschappelijke zorg.
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