
Tuchtrechtspraak NVVO 26 september 2015 

 

Reglement Tuchtspraak 26 september 2015 
 
Artikel 1 
1. De tuchtrechtspraak bij de NVVO is vastgelegd in dit reglement en wordt uitgeoefend door het bestuur van 
de vereniging of een door de algemene vergadering van de vereniging ingestelde tuchtcommissie.  
2. De leden van deze commissie worden door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur 
benoemd. De tuchtcommissie bestaat minimaal uit drie leden. 
 
 
Artikel 2 

1. Het bestuur c.q. de tuchtcommissie stelt  – indien zij een aanhangig gemaakte tuchtzaak in behandeling 
neemt – dezelfde dag betrokkene mondeling, schriftelijk of per e-mail in kennis. 
2. Betrokkene heeft het recht om zich binnen 7 dagen na ontvangst van het bericht van het bestuur c.q. de 
tuchtcommissie schriftelijk en/of mondeling te verdedigen. 
Het bestuur c.q. de tuchtcommissie is gehouden de betrokkene hiertoe in de gelegenheid te stellen. 
3. Het bestuur c.q. de tuchtcommissie is bevoegd de navolgende maatregelen toe te passen: 
 a. een schriftelijke berisping 
 b. een geldboete van ten hoogste 25 euro 
 c. een schorsing voor de tijd van maximaal drie maanden 
 d. ontzetting 
 
De maatregel onder sub c kan voorwaardelijk en onvoorwaardelijk worden opgelegd; het bestuur c.q. de 
tuchtcommissie is bevoegd  – hangende het onderzoek – een voorlopige schorsing van een maand op te 
leggen. 
 
 
Artikel 3 
Uiterlijk drie weken nadat de aanhangig gemaakte tuchtzaak in behandeling is genomen, neemt het bestuur 
c.q. de tuchtcommissie een beslissing.  
Van deze beslissing wordt een met redenen omklede uitspraak gedaan. Deze beslissing wordt dezelfde dag 
op schrift gesteld en per post of e-mail naar betrokkene en alle andere personen en instanties – die met de 
uitspraak op de hoogte moeten worden gesteld – verzonden. 
 
 
Artikel 4 

Alle uitspraken in eerste aanleg worden ten uitvoer gelegd, zodra de termijn waarbinnen beroep kan worden 
aangetekend, is verstreken en een zodanig beroep niet is ingediend.  
 
 
Artikel 5 
1. Als betrokkene het niet eens is met de opgelegde tuchtmaatregel kan hij in beroep gaan. Hoe, wanneer 

en bij wie het beroep ingediend moet worden, staat vermeld in de kennisgeving van het besluit van het 
bestuur van de vereniging c.q. de tuchtcommissie. 
2. Betrokkene kan schriftelijk of per e-mail in beroep gaan bij het secretariaat van de vereniging. Het 
beroepschrift moet binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit waar betrokkene 
het niet mee eens bij het secretariaat van de vereniging ingediend zijn. Als het beroepschrift te laat binnen 
komt, wordt het niet niet-ontvankelijk verklaard.  
3. In het beroepschrift moet in ieder geval voorzien zijn van: 
 * de naam en adres van betrokkene; 
 * de datum waarop hij het bezwaarschrift schrijft; 
 * een omschrijving van de beslissing waartegen hij bezwaar maakt; 
 * de reden waarom hij bezwaar maakt; 
 * de handtekening. 
4. Betrokkene moet het beroepschrift ondertekenen. 
5. Het beroepschrift moet schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging. 
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Artikel 6 

1. Betrokkene ontvangt schriftelijk of per e-mail een ontvangstbevestiging van het beroepschrift. 
2. Het bestuur van de vereniging c.q. de tuchtcommissie geeft betrokkene – indien hij dat wenst – de 
mogelijkheid om een mondelinge toelichting te geven tijdens de algemene vergadering.  
3. Het horen is niet verplicht als:  
     * het beroep (kennelijk) niet ontvankelijk is 
     * betrokkene niet tijdens de algemene vergadering komt opdagen of heeft aangegeven dat hij niet      
               gehoord wil worden 
     * aan het beroep helemaal tegemoet gekomen wordt zonder dat betrokkene nadeel ondervindt. 

 
Artikel 7 
1. Op de eerstvolgende algemene vergadering wordt het beroep behandeld en beslist de algemene 
vergadering met de absolute meerderheid van stemmen.  
2. Bij een ontzegging en een schorsing dient een algemene vergadering binnen drie maanden na ontvangst 
van het beroepschrift gehouden te worden. 
 
Artikel 8 
Gedurende de beroepstermijn bij een ontzegging en hangende het beroep is de betrokkene geschorst, met 
dien verstande dat hij toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering om aldaar verweer te 
voeren, daartoe het woord te voeren. Betrokkene heeft het recht zich door een raadsman te laten bijstaan 

 
Artikel 9 
1. Betrokkene kan voor de algemene vergadering gegevens of bewijsstukken per post of e-mail naar het 
secretariaat van de vereniging sturen. Die gegevens of bewijsstukken moeten wel uiterlijk tien dagen voor de 
algemene vergadering bij het secretariaat van de vereniging zijn ontvangen. 
2. Als betrokkene van gedachten verandert en zijn beroep wil intrekken, dan kan dat schriftelijk, per e-mail of 
mondeling. Betrokkene kan het beroep alleen mondeling in de algemene vergadering intrekken als hij wordt 
gehoord. 
3. Betrokkene kan zich tijdens de algemene vergadering laten bijstaan door een raadsman of zich laten 
vertegenwoordigen.  
4. De persoon die betrokkene vertegenwoordigt, moet een schriftelijke ondertekende machtiging overleggen. 
 
Artikel 10 

1. Betrokkene kan vragen om een vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt om een beroepschrift in te 
dienen. De vereniging moet dan een deel van uw kosten vergoeden als betrokkene gelijk krijgt en het 
besluit waartegen hij in beroep is gegaan, wordt herroepen. 
2. Betrokkene moet dan het verzoek om een vergoeding wel hebben gedaan voordat een beslissing is 
genomen op het beroepschrift. De vereniging kan onder andere een tegemoetkoming geven in de kosten 
van een advocaat of een professionele rechtsbijstandverlener en van de kosten van een getuige of 
deskundige, als blijkt dat betrokkene deze echt nodig had. 
 
Artikel 11 
1. Betrokkenen zijn verplicht opgelegde boetes, alsmede de eventueel verschuldigde proces-kosten c.q. 
noodzakelijk gemaakte uitgaven, binnen 14 dagen nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden, te 
voldoen. 
2. De eventueel verschuldigde proceskosten en de noodzakelijk gemaakte uitgaven worden gespecificeerd 
weergegeven.  
3. Blijft betaling achterwege dan ontvangt betrokkene een aanmaning – schriftelijk of per e-mail – om alsnog 
binnen acht dagen aan de betalingsplicht te voldoen.  
De kosten van de aanmaning bedragen 2,50 euro. 
4. Heeft na acht dagen nog geen betaling plaatsgevonden, dan kan de vordering in handen worden gesteld 
van een incassobureau en kunnen rechtsmaatregelen worden genomen.   
 
 
 

 

 


