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Algemene bepalingen
Definities
Artikel 1
De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH), de vereniging Nederlandse
Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst (NWP), de vereniging Register
Craniosacraal Therapie Nederland (RCN) en de vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten
(VNT) hebben elk een tuchtreglement ingesteld overeenkomstig het bepaalde in de statuten van
de hiervoor genoemde verenigingen.
Andere beroepsverenigingen kunnen verzoeken zich bij dit reglement aan te sluiten. Over de
aansluiting beslissen de gezamenlijke besturen van de dan reeds aangesloten verenigingen.
Artikel 2
De gezamenlijke verenigingen als in artikel 1 en de later aangesloten beroepsverenigingen in dit
reglement worden de verenigingen genoemd.
In dit reglement wordt verstaan onder het bestuur, de besturen van de respectievelijke
verenigingen of het bestuur van de betreffende vereniging ten aanzien waarvan tegen een lid van
die vereniging een tuchtprocedure aanhangig gemaakt is.
Artikel 3
Aan de tuchtrechtspraak, op basis van dit reglement, zijn onderworpen:
a.
de leden van de NVKH
b.
de leden van de NWP
c.
de leden, ook geregistreerden genoemd, van de RCN.
d.
de leden van de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT)
In dit reglement worden zij de verenigingsleden genoemd.
Toepasselijkheid, doel en werkingssfeer
Artikel 4
Het opleggen van disciplinaire maatregelen aan verenigingsleden is overeenkomstig de statutaire
bepalingen van de verenigingen bij uitsluiting opgedragen aan het tuchtcollege respectievelijk de
commissie van beroep, inzake handelen als genoemd in artikel 25.
Artikel 5
Over maatregelen ten aanzien van gedragingen binnen de vereniging met betrekking tot het
voldoen van de contributie, de regels voor de algemene ledenvergadering, het lidmaatschap van
commissies, of anderzijds in strijd met de statuten of reglementen, oordeelt het bestuur.
Samenstelling van de colleges, benoeming en ontslag
Artikel 6
Leden van het tuchtcollege en het college van beroep, hierna te noemen collegeleden worden
benoemd door de besturen van de verenigingen. Het bestuur van elke vereniging benoemt drie
collegeleden. De voorzitters worden benoemd door de besturen gezamenlijk. De besturen
benoemen de collegeleden nadat de voorzitters over de benoeming zijn gehoord. De besturen van
de verenigingen kunnen plaatsvervangende leden benoemen.
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Artikel 7
De voorzitters voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechterlijk ambtenaar
overeenkomstig art 5 wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Zij voldoen tevens aan de
vereisten van een nader vastgestelde profielschets.
De voorzitters kunnen geen gewoon lid zijn van een van de verenigingen. Zij zijn qualitate qua
buitengewoon lid van de verenigingen.
Artikel 8
Collegeleden en voorzitters nemen bij toerbeurt zitting in het tuchtcollege of het college van
beroep
De leden en de voorzitter die in eerste instantie geoordeeld hebben over een klacht kunnen geen
zitting hebben in het college van beroep ten aanzien van de klacht waarover hij/zij eerder in eerste
instantie hebben geoordeeld.
De leden van de colleges kunnen niet tevens lid zijn van het bestuur van een van de verenigingen.
Artikel 9
De collegeleden worden benoemd voor zes jaren. De benoemingsperiode kan een maal verlengd
worden voor dezelfde periode.
Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd, waarbij elke twee jaar een lid per vereniging
aftreedt en een nieuw lid wordt benoemd.
Artikel 10
1.
Het lidmaatschap van de colleges neemt van rechtswege een einde na het bereiken van de
70 jarige leeftijd aan het einde van de zittingsperiode.
2.
Tussentijds wordt door de gezamenlijke besturen van de verenigingen ontslag verleend
a.
op verzoek van het betreffende collegelid;
b.
indien het collegelid bij onherroepelijke uitspraak wegens misdrijf tot
gevangenisstraf is veroordeeld;
c.
indien het collegelid onder curatele is gesteld of anderszins de vrije beschikking
over zijn zaken heeft verloren;
d.
bij overlijden van het collegelid neemt het lidmaatschap van rechtswege een einde.
3.
Een collegelid kan door de gezamenlijke besturen worden ontslagen in een speciale
vergadering waarin van elke vereniging minimaal de helft van alle bestuursleden aanwezig
is met minimaal driekwart van de uitgebrachte stemmen, uitsluitend indien het collegelid
zich schuldig maakt aan wangedrag of herhaaldelijk zijn functie veronachtzaamt. De
besturen gaan niet over tot ontslag voordat de voorzitters van het tuchtcollege en het
college van beroep in de vergadering zijn gehoord.
4.
Een collegelid verliest van rechtswege zijn lidmaatschap van de colleges op het moment
dat hij geen lid meer is van een van de verenigingen of dat bij uitspraak waarbij geen
beroep volgens dit reglement meer mogelijk is, aan hem een maatregel is opgelegd
overeenkomstig artikel 26 eerste lid onder c., d. of e. Tijdens de behandeling van het
beroep inzake de uitspraak van het tuchtcollege waarbij de betreffende maatregel is
opgelegd, is het betreffende collegelid geschorst in de uitoefening van zijn functie.
Artikel 11
1.
De colleges oordelen met 3 leden en de voorzitter. De voorzitter wijst de collegeleden aan
voor de behandeling van een klacht bij toerbeurt, zodanig dat een collegelid afkomstig is uit
de vereniging van het lid waartegen een klacht is ingediend en twee collegeleden die
aangesloten zijn bij de andere twee verenigingen.
2.
De colleges worden bijgestaan door een secretaris. De secretarissen worden benoemd
overeenkomstig artikel 6 van dit reglement.
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Wraken en verschonen
Artikel 12
Een lid van het tuchtcollege en van het college van beroep kan zich verschonen en kan worden
gewraakt, indien er te zijnen aanzien feiten of omstandigheden bestaan, waardoor de
onpartijdigheid schade zou kunnen lijden bij de behandeling van een klacht.
Artikel 13
Binnen veertien dagen na verzending van de oproeping overeenkomstig artikel 31 dient een
beroep op wraking schriftelijk gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden. Van deze termijn kan
eventueel afgeweken worden indien deze feiten of omstandigheden nog niet voor de aanvang van
de (mondelinge) behandeling van de klacht bekend waren.
Artikel 14
Over de wraking wordt door de overige collegeleden zo spoedig mogelijk beslist. Ingeval van
staking van stemmen wordt het verzoek tot wraking geacht te zijn toegewezen.
Artikel 15
De secretaris stelt klager en aangeklaagde schriftelijk op de hoogte van de beslissing inzake de
wraking. In de beslissing worden de gronden vermeld waarop zij rust.
Artikel 16
Van een wrakingsbeslissing ten aanzien van een lid van het tuchtcollege of het college van beroep
is geen beroep mogelijk.
Artikel 17
Een collegelid dat zich heeft verschoond of dat gewraakt is wordt vervangen door een ander of
plaatsvervangend collegelid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.
Behandeling ter zitting en in raadkamer
Artikel 18
De leden en secretarissen van het tuchtcollege en het college van beroep is het verboden zich
over een klacht die bij hun college aanhangig is of naar zij weten of vermoeden zal worden, in te
laten in enig onderhoud met belanghebbenden of van dezen enige bijzondere geschriften
dienaangaande aan te nemen.
Artikel 19
Zittingen van de colleges zijn openbaar voor leden van de verenigingen. Het college kan evenwel
om gewichtige redenen bepalen dat tot de behandeling ter zitting geen andere personen worden
toegelaten dan klager en verweerder en hun gemachtigden of raadslieden. De laatste twee zinnen
van artikel 20 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 20
In geval van intrekking van de klacht wordt de behandeling daarvan gestaakt, tenzij degene over
wie is geklaagd, schriftelijk heeft verklaard voortzetting van de behandeling te verlangen, het
tuchtcollege heeft beslist dat de behandeling van de klacht om redenen aan het algemeen belang
ontleend moet worden voortgezet of het tuchtcollege het onderzoek van de zaak op de zitting
reeds heeft beëindigd.
Ingeval de klacht tijdens de behandeling in beroep wordt ingetrokken, wordt de behandeling
voortgezet.
Indien degene over wie is geklaagd, overlijdt, wordt de behandeling van de klacht gestaakt, tenzij
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klager verzoekt de behandeling voort te zetten en het college van mening is dat klager bij een
voortzetting een gerechtvaardigd belang heeft.

Artikel 21
De beslissingen van de colleges worden genomen in raadkamer. Bij het staken der stemmen is de
stem van de voorzitter beslissend. Het bepaalde in artikel 18 is van overeenkomstige toepassing.
Leden en secretarissen die bij de behandeling van een klacht betrokken zijn geweest laten zich
niet uit over het verhandelde in raadkamer.
Bijstand en procedurekosten
Artikel 22
De klager en degene over wie is geklaagd of degene die beroep heeft ingesteld, kunnen zich doen
vertegenwoordigen door een gemachtigde en zich doen bijstaan door een raadsman. De
gemachtigde moet, desgevraagd, zijn bevoegdheid aantonen door het overleggen van een
schriftelijke volmacht. Advocaten, als gemachtigden optredende, zijn tot deze overlegging niet
gehouden. De voorzitter van het college kan slechts weigeren een persoon die geen advocaat is
als gemachtigde of als raadsman toe te laten, indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat door de
toelating van die persoon een behoorlijke uitoefening van de het tuchtrecht zal worden belemmerd.
De weigering wordt door de voorzitter schriftelijk gemotiveerd. Van de beslissing van de voorzitter
is geen beroep mogelijk.
Artikel 23
De verenigingsbesturen kunnen bij nader reglement een op te leggen vergoeding vaststellen voor
het aanhangig maken van een klacht. De vergoeding dient bij het indienen van de klacht aan de
betreffende vereniging te worden voldaan. Wordt de vergoeding niet voldaan, dan wordt de klacht
of het beroep niet in behandeling genomen.
Artikel 24
Kosten voor rechtsbijstand, oproeping van getuigen en andere kosten worden door partijen zelf
gedragen, tenzij het daarover bepaalde in artikel 35 lid 1 van toepassing is.
De toetsing en de maatregelen
Artikel 25
1.
De leden van de verenigingen zijn overeenkomstig artikel 3 onderworpen aan
tuchtrechtspraak ter zake van
a.
enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij als hulpverlener en
behandelaar behoort te betrachten ten opzichte van:
b.
degene, met betrekking tot wiens gezondheidstoestand hij bijstand verleent of zijn
bijstand is ingeroepen,
c.
de naaste betrekkingen van die persoon of personen.
d.
enig ander dan onder a bedoeld handelen of nalaten in die hoedanigheid in strijd
met het belang van een goede uitoefening van gezondheidszorg of in strijd met de
normen voor de uitoefening van de praktijk als lid van de betreffende vereniging.
2.
In geval van schorsing of doorhaling van een inschrijving in het ledenbestand of register
van de betreffende vereniging blijft de betrokkene ter zake van enig bedoeld handelen of
nalaten gedurende de tijd dat hij ingeschreven stond, aan de tuchtrechtspraak
onderworpen.
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Artikel 26
1.
Het tuchtcollege of het college van beroep kunnen ten aanzien van een aan de
tuchtrechtspraak onderworpen persoon een van de volgende tuchtrechtelijke maatregelen
opleggen:
a.
waarschuwing;
b.
berisping;
c.
geldboete van ten hoogste € 5000,-;
d.
schorsing van de inschrijving in ledenbestand van de betreffende vereniging voor
ten hoogste vijf jaar;
e.
doorhaling van de inschrijving in het ledenbestand.
2.
De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onder c en d, kunnen ook gezamenlijk worden
opgelegd en gelden alsdan als één maatregel.
In gevallen waarin de behandeling plaatsvindt met toepassing van artikel 25, tweede lid,
kan, in plaats van de in het eerste lid van het onderhavige artikel, onder e, bedoelde
maatregel, als maatregel worden opgelegd een ontzegging van het recht wederom in het
ledenbestand te worden ingeschreven.
3.
Opgelegde geldboeten komen ten bate van de vereniging waarvan verweerder lid is. Bij het
opleggen van een geldboete kunnen twee of meer termijnen worden vastgesteld, waarin zij
moet worden voldaan. Het college legt de termijnen vast in de uitspraak onder vermelding
dat schorsing volgt bij het langer dan 4 weken nadat de beroepstermijn is verstreken of 6
weken na de uitspraak in beroep in gebreke blijven van de betaling van de geldboete of het
gedeelte daarvan zoals door het college is vastgelegd.
Blijft degene ten aanzien van wie de maatregel is opgelegd in gebreke met de betaling van
de boete, of betaling van het gedeelte dan is het lid van rechtswege geschorst uit
lidmaatschap van de betreffende vereniging totdat aan de maatregel is voldaan.
4.
Het bestuur van de betreffende vereniging legt de maatregelen van schorsing, van
doorhaling van de inschrijving in het ledenbestand en de schorsing overeenkomstig lid 3,
ten uitvoer door het aantekenen van de uitspraak in het register van leden en draagt er
zorg voor dat de naam van degene aan wie een dergelijke maatregel is opgelegd van de
openbare lijsten van leden wordt verwijderd.
5.
Schorsing van de inschrijving als lid van de vereniging kan voorwaardelijk worden
opgelegd en wordt alsdan niet ten uitvoer gelegd dan nadat het college dat de maatregel
heeft opgelegd, zulks heeft gelast op grond dat de betrokkene binnen een bij die oplegging
te bepalen proeftijd van ten hoogste twee jaar een gestelde voorwaarde niet is nagekomen.
6.
Een maatregel als bedoeld in het eerste lid, onder c, d of e, kan niet ten uitvoer worden
gelegd zolang tegen beslissing waarbij hij is opgelegd, nog beroep volgens dit reglement
open staat.
7.
Bij het opleggen van de maatregel van doorhaling van de inschrijving kan het college
tevens, indien het belang van de bescherming van de individuele gezondheidszorg zulks
vordert, bij wijze van voorlopige voorziening, schorsing van de inschrijving opleggen. Deze
voorziening wordt terstond van kracht en wordt door het bestuur onverwijld ten uitvoer
gelegd; de inschrijving blijft geschorst totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving
onherroepelijk is geworden dan wel in beroep is vernietigd.
8.
Een tot schorsing strekkende maatregel of voorlopige voorziening wordt ten uitvoer gelegd
door het plaatsen van een aantekening van de schorsing in het ledenregister van de
betreffende vereniging.
9.
Is een maatregel opgelegd aan een persoon die lid is van meer dan één vereniging, dan
vervalt een geldboete aan de betreffende verenigingen gezamenlijk elk voor een gelijk deel.
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Een uitgesproken schorsing of doorhaling geldt voor elke vereniging waarvan degene ten
aanzien van wie de uitspraak is gedaan, lid is.

Artikel 27
Het tuchtcollege en het college van beroep toetsen de gedragingen waarover geklaagd wordt aan
het gestelde in artikel 25 lid 1 waarvan de nadere uitwerking onder meer kan liggen in de
beroepsnormen zoals die zijn neergelegd door de verschillende verenigingen, het Burgerlijk
Wetboek, boek 7, Titel 7, afdeling 5, met betrekking tot de overeenkomst inzake de
geneeskundige behandeling, de stand van wetenschap in het vakgebied waarop de verenigingen
zich richten en jurisprudentie.
Behandeling van klachten
Indienen van de klacht en uitnodiging tot verweer
Artikel 28
Een zaak wordt in eerste aanleg bij het tuchtcollege aanhangig gemaakt door een schriftelijke
klacht van:
a.
een rechtstreeks belanghebbende;
b.
degene die aan degene over wie wordt geklaagd, een opdracht heeft verstrekt;
c.
degene bij wie, of het bestuur van een instelling waar, degene over wie wordt geklaagd
werkzaam is als therapeut uit hoofde waarvan hij lid is van een van de verenigingen;
d.
het bestuur van de vereniging waarbij degene over wie wordt geklaagd als lid ingeschreven
is;
e.
de hoofdinspecteur of de regionale inspecteur van het Staatstoezicht op de
volksgezondheid.
Artikel 29
1.
De inhoud van het klaagschrift bevat ten minste
a.
de naam en het adres, of praktijkadres van degene over wie geklaagd wordt
b.
naam en adres van klager
c.
een omschrijving van het handelen, nalaten of het optreden waarover geklaagd
wordt
d.
de tijdsperiode waarin de verweten gedragingen plaatsvonden.
Is het klaagschrift onvolledig dan nodigt de secretaris van het tuchtcollege klager schriftelijk uit tot
aanvulling van het ontbrekende.
2.
Nadat een klaagschrift is ingediend, zendt de secretaris van het tuchtcollege een afschrift
daarvan aan degene over wie is geklaagd. De secretaris nodigt degene over wie geklaagd
is daarbij uit om een verweerschrift in te dienen.
3.
Een verwijzing naar een zitting van het tuchtcollege vindt niet eerder plaats dan zes weken
na de verzending van het afschrift zoals in de eerste zin van lid 2 van dit artikel, tenzij naar
het oordeel van de voorzitter spoedeisende belangen een kortere termijn rechtvaardigen.
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Vooronderzoek
Artikel 30
1.
Na verzending van het afschrift, bedoeld in artikel 29 lid 2, kan de voorzitter van het
tuchtcollege een vooronderzoek instellen. De voorzitter kan het vooronderzoek opdragen
aan een of meer leden of plaatsvervangende leden of aan de secretaris of
plaatsvervangend secretaris van het tuchtcollege.
2.
Het vooronderzoek kan zich mede uitstrekken tot andere dan in het klaagschrift vermelde
feiten en omstandigheden. De voorzitter of degene die door de voorzitter op grond van het
eerste lid is aangewezen om het vooronderzoek te verrichten stelt de klager en degene
over wie is geklaagd, in de gelegenheid door hem te worden gehoord.
3.
Indien tijdens het vooronderzoek blijkt dat de klacht afkomstig is van een tot klagen niet
bevoegde, dat het klaagschrift niet voldoet aan de krachtens artikel 29 lid 1 gestelde eisen,
dat de klacht kennelijk ongegrond is of dat de klacht van onvoldoende gewicht is, kan het
college op voorstel van degene die het vooronderzoek heeft verricht, zonder verder
onderzoek, in raadkamer, een eindbeslissing geven, welke in het eerste en tweede geval
tot het niet-ontvankelijk verklaren van klager en in het derde en vierde geval tot het
afwijzen van de klacht strekt. De beslissing is met redenen omkleed en wordt op schrift
gesteld.
4.
Indien geen toepassing is gegeven aan het derde lid, wordt het vooronderzoek gesloten
met verwijzing naar een zitting.
5.
Indien de voorzitter geen redenen ziet voor het instellen van een vooronderzoek wordt de
zaak aanstonds verwezen naar een zitting van het tuchtcollege.
Oproeping, inzage en nadere stukken
Artikel 31
1.
Van de verwijzing naar de zitting van het tuchtcollege wordt aan klager en degene over wie
geklaagd is bericht gezonden per aangetekend schrijven inhoudende een oproeping om te
verschijnen. Het bericht vermeldt de namen van de leden en de voorzitter van het
tuchtcollege die over de klacht zullen oordelen en datum van het begin van de termijn zoals
bedoeld in artikel 32.
2.
Is geen verweerschrift ingekomen dan wordt de verwijzing naar de zitting aan degene over
wie geklaagd is uitgebracht per deurwaardersexploot.
Artikel 32
De klager en degene over wie is geklaagd, worden gedurende een termijn van tenminste vijf
werkdagen in de gelegenheid gesteld van alle ingekomen stukken kennis te nemen of aan hen
worden afschriften gezonden van de ingebrachte stukken.
De laatste dag van de in de eerste volzin genoemde termijn of het moment van toezending ligt
tenminste veertien dagen vóór de aanvang van de zitting.
Artikel 33
Klager en degene over wie geklaagd wordt kunnen tot 14 dagen voor de aanvang van de zitting,
nadere stukken indienen.
Stukken die later of ter zitting worden overlegd dienen in zesvoud te worden ingediend.
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Artikel 34
Indien dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
derden, bepaalt de voorzitter van het tuchtcollege dat het kennisnemen van bepaalde
processtukken of gedeelten ervan niet wordt toegestaan aan de klager persoonlijk, maar
uitsluitend aan een gemachtigde, die advocaat is, dan wel van de voorzitter bijzondere
toestemming heeft verkregen.
Onderzoek ter zitting, getuigen en deskundigen

Artikel 35
1.
Het tuchtcollege kan getuigen en deskundigen ter zitting oproepen en horen.
2.
De klager en degene over wie is geklaagd, kunnen getuigen en deskundigen ter zitting
uitnodigen.
Artikel 36
1.
De oproeping van getuigen en deskundigen wordt minimaal twee weken voor de
zittingsdatum aan klager en degene over wie geklaagd is bekend gemaakt.
2.
Worden de getuigen of deskundigen uitgenodigd door klager of door degene over wie
geklaagd wordt, dan dienen de namen, voornamen en woonplaats van de betreffende
getuigen of deskundigen minimaal twee weken voor de zittingsdatum bij de secretaris van
het tuchtcollege te worden opgegeven.

Artikel 37
1.
Het tuchtcollege kan besluiten om aan elkaar verwante klachten gezamenlijk ter zitting te
behandelen.
2.
Tijdens de zitting worden klager en degene over wie geklaagd wordt gelegenheid geboden
om hun standpunten toe te lichten of verweer te voeren, door henzelf, gemachtigde of
raadsman.
3.
Getuigen en deskundigen worden door het tuchtcollege gehoord en bevraagd. Partijen
kunnen vragen stellen aan de getuigen en deskundigen middels de voorzitter.
Artikel 38
Het tuchtcollege kan een nadere zitting of een voortzetting van de zitting gelasten op een door
haar te bepalen datum, ofwel aan klager of degene over wie geklaagd wordt gelegenheid geven
nadere stukken in te dienen. Artikelen 31 en 32 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 39
1.
Komt het college na de sluiting van het onderzoek ter zitting tot het oordeel dat zij getuigen
of deskundigen nader wil horen of nader onderzoek wil doen, dan kan zij een volgende
zitting gelasten en het onderzoek ter zitting heropenen. De artikelen 35 tot en met 37 zijn
van overeenkomstige toepassing.
2.
Een beslissing zoals in het eerste lid genoemd, wordt genomen binnen 6 weken na de
aanvankelijke sluiting van het onderzoek. Klager en degene over wie geklaagd wordt,
worden door de secretaris schriftelijk op de hoogte gesteld
Uitspraak
Artikel 40
1.
Binnen twee maanden na de sluiting van het onderzoek ter zitting wordt, indien geen
beslissing is genomen als in het eerste lid van artikel 38 of een heropening lopende is, door
het tuchtcollege schriftelijk een eindbeslissing gegeven.
2.
De eindbeslissing is gemotiveerd en bevat de gronden waarop hij berust.

9

3.

4.

De eindbeslissing strekt hetzij tot het niet ontvankelijk verklaren van klager, hetzij tot het
afwijzen van de klacht, hetzij het gegrond verklaren van de klacht al of niet met oplegging
van een tuchtrechtelijke maatregel zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 26.
Een afschrift van de eindbeslissing wordt gezonden aan:
a.
klager
b.
degene over wie geklaagd wordt
c.
het bestuur van de vereniging waarvan degene over wie geklaagd wordt lid is.

Publicatie en kennisgeving

Artikel 41
Het tuchtcollege kan om redenen, aan het algemeen belang van de verenigingen ontleend,
bepalen dat zijn eindbeslissing geheel of gedeeltelijk zal worden bekendgemaakt in door hem
aangewezen tijdschriften of nieuwsbladen of periodieken van de verenigingen een en ander met
weglating van de namen, voornamen en woonplaatsen van de in de beslissing genoemde
personen.
Artikel 42
1.
Eindbeslissingen van het tuchtcollege liggen op het bureau van de verenigingen voor een
ieder ter inzage.
2.
Jaarlijks wordt door de secretaris van het tuchtcollege een verslag uitgegeven waarin een
samenvatting van behandelde klachten en de genomen beslissingen, alsmede de in
beroep behandelde klachten. In het verslag worden namen van partijen weggelaten. Het
verslag wordt algemeen beschikbaar gesteld.
3.
Jaarlijks vindt tussen een afvaardiging van de besturen van de verenigingen en de
voorzitters van het tuchtcollege en het college van beroep een bespreking plaats over de
algemene gang van zaken met betrekking tot het tuchtrecht van de verenigingen.

Beroepsprocedure
Termijn en beroepsschrift
Artikel 43
Tegen een eindbeslissing van het tuchtcollege kan binnen zes weken na de dag van verzending
van het afschrift van die beslissing beroep worden ingesteld bij het college van beroep door:
a.
de klager;
b.
degene over wie is geklaagd;
c.
het bestuur van de vereniging waarbij degene over wie wordt geklaagd als lid ingeschreven
is;
d.
de hoofdinspecteur of de regionale inspecteur van het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid.
Artikel 44
Het beroep wordt aanhangig gemaakt door een beroepsschrift waarin is opgenomen:
a.
de datum van de eindbeslissing waartegen beroep wordt ingesteld.
b.
de naam het adres en de hoedanigheid van degene die beroep instelt.
c.
de grieven die tegen de bestreden eindbeslissing worden ingebracht.
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Artikel 45
Wanneer het beroepsschrift na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 43 is ingediend, blijft
nietontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege, indien de indiener aantoont dat hij het
beroep heeft ingesteld zo spoedig als dit redelijkerwijs verlangd kon worden.
Artikel 46
Indien tegen de eindbeslissing van het tuchtcollege door twee of meer personen beroep is
ingesteld en tenminste twee van hen ontvankelijk zijn, worden deze beroepen gezamenlijk
behandeld.
Toetsing en toepasselijkheid

Artikel 47
1.
De artikelen 29 leden 2 en 3 en 31 tot en met 42 zijn van overeenkomstige toepassing op
de procedure in beroep.
2.
Het college van beroep kan mede oordelen over onderdelen van de beslissing van het
tuchtcollege, waartegen in het beroepsschrift geen bezwaren zijn aangevoerd.
Artikel 48
Tegen een beslissing van het college van beroep staat volgens dit reglement geen voorziening
open.
Artikel 49
1.
De beslissing van het college van beroep strekt tot verwerping of gegrond verklaren van
het beroep of het niet ontvankelijk verklaren van degene die het beroep heeft ingesteld.
2.
Indien het college van beroep het beroep gegrond verklaart dan wel bij de behandeling van
het beroep op andere dan de in het beroepsschrift aangevoerde gronden 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 overeenkomstig de artikelen 26 en 27.
3.
Indien een beroepsschrift afkomstig is van een persoon die niet bevoegd is tot het instellen
van beroep, niet tijdig is ingediend of niet voldoet aan de krachtens artikel 43 gestelde
eisen, kan het college van beroep op voorstel van de voorzitter zonder verder onderzoek,
in raadkamer, een beslissing geven, welke strekt tot het niet-ontvankelijk verklaren van
degene die het beroep heeft ingesteld. De beslissing is met redenen omkleed en wordt op
schrift gesteld.
Nadere regelgeving
Beslissingen door de besturen en verenigingen

Artikel 50
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het tuchtcollege bij de behandeling van
klachten en het college van beroep in de beroepsprocedure.
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Artikel 51
De gezamenlijke besturen kunnen nadere regelen stellen met betrekking tot dit reglement
betreffende:
vergoedingen aan de collegeleden,
vergoedingen voor getuigen en deskundigen,
vergoedingen voor het indienen van klachten en het beroep,
aanvullende regelgeving voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
Artikel 52
1.
Ontslagverlening ex artikel 10 lid 2 worden door de besturen zonder verder overleg ten
uitvoer gelegd als van het bepaalde in artikel 10 lid 2 schriftelijk is gebleken.
2.
Beslissingen ex artikel 10 lid 3 worden genomen in een daartoe speciaal bijeen geroepen
vergadering van de gezamenlijke besturen, waarbij meer dan de helft van de statutair
aangestelde bestuursleden van elke vereniging aanwezig is.
Elke vereniging brengt een stem uit.
De gezamenlijke verenigingen beslissen niet dan nadat het collegelid in de betreffende
vergadering is gehoord of tenminste drie weken daarvoor bij deurwaardersexploot is
opgeroepen en niet verschenen is of te kennen heeft gegeven niet te zullen verschijnen.
3.
Beslissingen inzake het vaststellen van nadere regelingen ex artikel 51 of aansluiting van
een nieuwe vereniging ex artikel 1, worden genomen in een daartoe speciaal bijeen te
roepen vergadering van de gezamenlijke besturen. Elk bestuur brengt een stem uit.
4.

Beslissingen ex artikel 1. worden genomen in een daartoe speciaal bijeen geroepen
vergadering van de gezamenlijke besturen, waarbij meer dan de helft van de statutair
aangestelde bestuursleden van elke vereniging aanwezig is.
Elke vereniging brengt een stem uit.

Artikel 53
Beslissingen over de opzegging van de samenwerking ten aanzien van het in stand houden van
dit tuchtreglement, kan door een vereniging slechts genomen worden overeenkomstig de regels
zoals in de statuten van de betreffende vereniging is bepaald.

12

