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Algemeen 

Artikel 1 Begrippen 

a) Onder klinische fysica wordt verstaan de fysica, fysische methoden en technologie zoals die toegepast worden 

in de diagnostiek en therapie in de gezondheidszorg. 

b) Onder beroepsbeoefenaar wordt verstaan een persoon die actief werkzaam is in het gebied van de klinische 

fysica. 

c) Onder actief werkzaam dan wel beroepsuitoefening wordt verstaan de werkzaamheden die door een 

persoon verricht worden of verricht hadden moeten worden vanuit een goede beroepsinvulling voor of ten 

behoeve van een vragende partij. Het is hierbij niet noodzakelijk dat de onderliggende werkafspraak tussen 

de betreffende persoon en vragende partij formeel is vastgelegd; voldoende is dat een dergelijke 

werkafspraak voor hen dan wel voor derden aannemelijk is. Vanaf de datum dat een persoon niet meer uit 

hoofden van zijn / haar beroep werkzaam is in het gebied van de klinische fysica, mag nog van “actief 

werkzaam” gesproken worden tot een maximum van 2 jaar na uittreding uit het vakgebied. 

d) Onder Vereniging wordt verstaan de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica. 

e) Met een Tuchtrechtklacht wordt bedoeld de klacht die door een rechtspersoon ingebracht is tegen een 

beroepsbeoefenaar conform de reglementen Tuchtrechtspraak NVKF. 

f) Met de Tuchtrechtklager wordt bedoeld de rechtspersoon die tegen een beroepsbeoefenaar een klacht heeft 

ingediend conform onderstaand uitvoeringsreglement Tuchtrechtspraak NVKF. 

g) Met Aangeklaagde wordt bedoeld de beroepsbeoefenaar waartegen een Tuchtrechtklacht is ingediend. 

h) Met Bestuur wordt bedoeld het zittend bestuur van de Vereniging. 

 

 

Artikel 2 Doelstelling Tuchtrechtspraak 

a) Het tuchtrecht heeft tot doel om de kwaliteit van de individuele beroepsuitoefening op het gebied van de 

klinische fysica te bevorderen. 

 

 

Artikel 3 Toepasbaarheid 

a) Een beroepsbeoefenaar, lid van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica én geregistreerd als 

Klinisch Fysicus, is onderworpen aan het tuchtrecht van de Vereniging betreffende actieve werkzaamheden 

op het terrein van de klinische fysica.  

b) Een beroepsbeoefenaar én geregistreerd als Klinisch Fysicus, geen lid meer zijnde van de Vereniging 

gedurende een aangespannen of lopende tuchtrechtprocedure, blijft onderworpen aan de tuchtrechtspraak 

indien de klacht aangaande de beroepsbeoefenaar betrekking heeft op de beroepsuitoefening in de periode 

dat de beroepsbeoefenaar wel lid was van de Vereniging.  

 

 

Artikel 4 Tuchtrecht uitoefening 

a) Tuchtrechtspraak van de NVKF wordt uitgeoefend door een Tuchtcollege. 

b) Het Tuchtcollege hanteert in haar werkzaamheden de regels zoals aangegeven in een door het Bestuur 

opgesteld “uitvoeringsreglement Tuchtrechtspraak NVKF”. 

c) Het Bestuur heeft een borgende taak dat de Tuchtrechtspraak binnen de Vereniging naar behoren 

uitgeoefend wordt. 

d) Het Bestuur draagt zorg voor de uitoefening van het Tuchtrechtspraak van de Vereniging conform de 

reglementen.  

e) Daar op de tuchtrechtuitspraak privacy wetgeving van toepassing is, is registratie van een tuchtmaatregel 

alleen een zaak tussen Bestuur, namens de Vereniging, en de Aangeklaagde en Tuchtrechtklager. Het 

Bestuur is derhalve niet vrij om informatie betreffende een tuchtmaatregel opgelegd aan een 

beroepsbeoefenaar te melden aan derden dan alleen met schriftelijke toestemming van de Aangeklaagde of 

na een gerechtelijke uitspraak of opdracht daartoe. 

 



 

Organisatie Tuchtcollege 

Artikel 5 Samenstelling van het college en benoeming van de leden 
a) Het Tuchtcollege bestaat uit 5 leden, waar onder een jurist.  

b) 4 collegeleden zijn gewoon Verenigingslid, zodanig dat minimaal 2 leden actief werkzaam zijn op het zelfde 

werkterrein als de aangeklaagde persoon.  

c) Ieder van de in artikel 5 lid b genoemde collegeleden is: 

 minimaal 5 jaar werkzaam als beroepsbeoefenaar.  

en is niet: 

 bij een onherroepelijk geworden gerechtelijke uitspraak veroordeeld wegens misdrijf; 

 onder curatele gesteld; 

 op andere wijze de vrije beschikking of het beheer over zijn / haar goederen verloren; 

 bij onherroepelijke uitspraak onderworpen aan een tuchtmaatregel van de Vereniging als genoemd in 

artikel 18. 

d) Ieder Tuchtcollegelid wordt benoemd door het Bestuur.  

e) Het Bestuur benoemt de voorzitter.  

f) De jurist in het Tuchtcollege voldoet aan de vereisten tot benoembaarheid tot rechter in een 

arrondissementsrechtbank als gesteld in art. 48 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie. 

g) Geen Tuchtcollegelid mag binding hebben met de Tuchtrechtklager respectievelijk Aangeklaagde aangaande 

de Tuchtrechtklacht dat het Tuchtcollege zal behandelen. 

h) Leden van het Bestuur kunnen geen zitting hebben in het Tuchtcollege, ter borging van artikel 4, lid c en lid d.  

i) Het Tuchtcollege kiest uit haar leden een secretaris. 

j) Indien gedurende een behandeling van een Tuchtrechtklacht het aantal leden van het Tuchtcollege minder dan 

5 wordt ten gevolge van welke omstandigheden dan ook, dan benoemt het Bestuur onverwijld een nieuw lid, 

conform het Structuurreglement en Uitvoeringsreglement Tuchtrechtspraak NVKF. Het Bestuur meldt deze 

benoeming schriftelijk met dagtekening aan het Tuchtcollege, de Tuchtrechtklager en de Aangeklaagde. 

k) Indien artikel 5 lid j van toepassing is, dan vervolgt het Tuchtcollege pas de verdere behandeling van de 

Tuchtrechtklacht als het Tuchtcollege weer voltallig is conform artikel 5. 

 

 

Artikel 6 Zittingsduur 
a) Het Tuchtcollege wordt binnen 4 weken ingesteld nadat een tuchtrechtklacht bij het secretariaat van de 

NVKF is binnen gekomen, tenzij overmacht aanwezig is. In dat geval wordt het Tuchtcollege zo snel 

mogelijk benoemd als de situatie toelaat. 

b) De zittingsduur van het Tuchtcollege is zolang de tuchtrechtklachtprocedure die het Tuchtcollege behandelt, 

loopt. De klachtprocedure loopt tot en met het moment dat het Tuchtcollege een definitief oordeel over de 

lopende klacht schriftelijk gemeld heeft aan het Bestuur, conform het “uitvoeringsreglement 

Tuchtrechtspraak NVKF”. De leden van het Tuchtcollege worden daarna per direct door het Bestuur 

gedechargeerd van hun taak. 

 

 

Artikel 7 Vergaderingen 
a) Het Tuchtcollege vergadert zo dikwijls als dat door het Tuchtcollege noodzakelijk geacht wordt, doch 

minimaal 1 keer.  

b) De vergaderingen zijn vertrouwelijk van aard en besloten. 

c) Het Tuchtcollege heeft een geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen tijdens die vergadering wordt 

besproken. 

 

 

Artikel 8 Agenda en notulen 
a) Alle leden van het Tuchtcollege ontvangen de agenda, de notulen van de vorige vergadering en de overige 

voor de vergadering van belang zijnde stukken. 

b) De agenda, de notulen van de vorige vergadering en de overig benodigde vergaderstukken dienen ten minste 

10 dagen voor de vergadering te zijn verzonden.  

c) In geval niet aan het in lid b gestelde voldaan wordt, heeft ieder stemgerechtigd lid van het college het recht te 

verlangen dat het betreffende onderwerp uitgesteld wordt naar de volgende vergadering.  

 

 

Artikel 9 Besluitvorming Tuchtcollege 
a) Besluitvorming vindt haar gezag in de in dit reglement gestelde bevoegdheden van het Tuchtcollege. 



b) Besluitvorming vindt plaats met gewone meerderheid van stemmen onder de leden van het Tuchtcollege.  

c) Onthouding van stem telt mee in het aantal uitgebrachte stemmen. 

d) Bij het staken van de stemming is het voorstel verworpen. 

e) Besluiten worden schriftelijk gemotiveerd, van datum voorzien, ondertekend door de voorzitter en secretaris 

van het Tuchtcollege en bekend gemaakt aan betrokkenen en Bestuur, conform het “Uitvoeringsreglement 

Tuchtrechtspraak NVKF” 

f) Besluiten kunnen alleen genomen worden als alle leden van het Tuchtcollege ter vergadering aanwezig 

zijn. 

g) Besluiten van het college kunnen ook buiten de vergadering tot stand komen, mits het betreffende besluit de 

schriftelijke instemming heeft van alle leden van het Tuchtcollege. Zodanige besluiten worden in de 

eerstvolgende vergadering van het Tuchtcollege vermeld en in de notulen van die vergadering opgenomen. 

 

 

Artikel 10 Werkwijze  

De werkwijze van het Tuchtcollege en bekendmaking van haar besluiten staat beschreven in een 

“Uitvoeringsreglement Tuchtrechtspraak NVKF”. 

 

 

Artikel 11 Onkosten 
a) Het Tuchtcollege is ten aanzien van uitgaven verantwoording schuldig aan de penningmeester van de 

Vereniging.  

b) De leden van het Tuchtcollege kunnen de onkosten, die door hen in functie zijn gemaakt, declareren bij de 

penningmeester van de Vereniging. 

 

 

Artikel 12 Taken 
Het Tuchtcollege beoordeelt alleen de ingestelde Tuchtrechtklacht waarvoor het Tuchtcollege is ingesteld.  

 

 

Artikel 13 Bevoegdheden 
Het Bestuur machtigt het college zonder ruggespraak met het Bestuur tot het volgende: 

a) Het Tuchtcollege is bevoegd t.b.v. de ingestelde Tuchtrechtklacht te oordelen en jegens de Aangeklaagde 

maatregelen te nemen conform het “Uitvoeringsreglement Tuchtrechtspraak NVKF”.  

 

 

Artikel 14 Uitvoeringsreglement Tuchtrechtspraak NVKF 
a) In een apart “Uitvoeringsreglement Tuchtrechtspraak NVKF” is de Tuchtrechtspraak procedure beschreven. 

b) In alle gevallen waarin het “Uitvoeringsreglement Tuchtrechtspraak NVKF” niet voorziet, meldt het 

Tuchtcollege dat aan het Bestuur. 

c) Indien de in artikel 14 lid b genoemde situaties betrekking hebben op organisatorische vragen met betrekking 

tot de Tuchtrechtklacht, dan neemt het Tuchtcollege waar nodig een voorlopige beslissing. De 

rechtszekerheid voor alle betrokken partijen dient daarbij gewaarborgd te zijn. 

d) In alle andere gevallen dan in artikel 14 lid c genoemde situaties waarin het “uitvoeringsreglement 

Tuchtrechtspraak NVKF” niet voorziet, geeft het Bestuur aan het Tuchtcollege een aanwijzing hoe met dit 

probleem in het reglement om te gaan. Het Bestuur is niet gerechtigd daarbij inhoudelijke zaken van de 

lopende Tuchtrechtklacht in haar afweging mee te nemen. 

e) Veranderingen aan het “uitvoeringsreglement Tuchtrechtspraak NVKF” mogen geen breuk opleveren uit 

oogpunt van bestuurlijke betrouwbaarheid. Zo dit mogelijkerwijs op kan treden, worden uitdrukkelijk 

overgangscriteria aan het nieuwe uitvoeringsreglement toegevoegd, zodanig dat bestuurlijke betrouwbaarheid 

alsnog gewaarborgd is.  

 

 

Artikel 15 Reglementwijzigingen en bekendmaking 
a) Wijzigingen van het “Structuurreglement en Uitvoeringsreglement Tuchtrechtspraak NVKF” kunnen op zijn 

vroegst ingaan na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging.  

b) Wijzigingen van het “Structuurreglement en Uitvoeringsreglement Tuchtrechtspraak NVKF” kunnen op zijn 

vroegst ingaan op de eerste dag na de dag van publicatie. Publicatie betekent minimaal bekendmaking aan het 

werkveld en waar nodig aan derden.  

c) Bekendmaking dient zodanig te gebeuren dat het aannemelijk is dat alle betrokkenen aangaande de 

bekendmaking op de hoogte zijn of hadden kunnen zijn. 



d) Wijzigen van het “Uitvoeringsreglement Tuchtrechtspraak NVKF” gedurende een lopende beroepprocedure 

is niet mogelijk. 

 

 

Uitvoering, basisaspecten 

Artikel 16 Klachtenprocedure  

De procedures die gevolgd dienen te worden om te komen tot aanmelding en afhandeling van een klacht die 

betrekking hebben op het tuchtrecht, staan beschreven in het “Uitvoeringsreglement Tuchtrechtspraak NVKF”. 

 

 

Artikel 17 Klachtinhoud 

Alleen de onderstaande klachten kunnen in aanmerking komen voor een onderzoek door het Tuchtcollege: 

a) Een beroepsuitoefening waarvan gangbaar verondersteld wordt dat deze ernstige materiële of imagoschade 

toebrengt of toe kan brengen aan de opdrachtgevende partij of aan individuele patiënten of groepen van 

patiënten. 

b) Een beroepsuitoefening waarvan gangbaar verondersteld wordt dat deze ernstige schade toebrengt aan de 

uitvoering van het beroepsprofiel van de klinische fysica. 

c) Een beroepsuitoefening waarvan gangbaar verondersteld wordt dat deze ingegeven wordt door grove tot 

zeer grove ondeskundigheid. 

 

 

Artikel 18 Uitspraak en tuchtmaatregelen  

a) Het Tuchtcollege komt altijd tot één van de volgende uitspraken: 

 Niet-ontvankelijk 

 Niet schuldig 

 Schuldig 

b) Een beroepsbeoefenaar die zich naar het oordeel van het Tuchtcollege schuldig maakt of heeft gemaakt aan 

één of meer van het gestelde in artikel 17, kan door het Tuchtcollege één van de maartregelen opgelegd 

krijgen vernoemd in artikel 18 lid c. 

c) Het Tuchtcollege kan één van de volgende tuchtmaatregelen opleggen: 

 schuldig verklaring zonder verdere maatregel; 

 waarschuwing  al of niet met proeftijd van maximaal 2 jaar; 

 berisping 

dan wel de volgende “bevoegdheidsbeperkende maatregelen”: 

 schorsing  voor een opgegeven periode; 

 doorhaling  in het herregistratie register van de NVKF 

d) De tuchtmaatregelen: 

 schuldig verklaring 

 waarschuwing 

 berisping 

worden niet opgenomen in het (her)registratieregister. 

e) Indien de maatregel “schorsing” opgelegd wordt, dan: 

 Is dat voor een periode van maximaal 2 jaar; 

 Wordt dat door het Bestuur schriftelijk gemeld aan de beheerder van registratieregister van klinisch 

fysici, met het verzoek de maatregel op te nemen in het register tot afloop van de schorsingsperiode. 

 Wordt de maatregel opgenomen in het herregistratieregister tot afloop van de schorsingsperiode.  

 Het Bestuur draagt er zorg voor dat de registratie van de tuchtmaatregel in het (her)registratieregister 

ongedaan gemaakt wordt op het moment dat de schorsing afloopt. 

 De tuchtrechtmaatregel informatie in het register is niet openbaar, met in achtneming van artikel 4 lid 

e. 

f) Indien de maatregel “doorhaling” opgelegd wordt, dan: 

 Is dat voor onbepaalde tijd; 

 Wordt dat door het Bestuur schriftelijk gemeld aan de beheerder van registratieregister van klinisch 

fysici, met het verzoek de maatregel op te nemen in het register. 

 Wordt de maatregel opgenomen in het herregistratieregister. 

 De tuchtrechtmaatregel informatie in het register is niet openbaar, met in achtneming van artikel 4 lid 

e. 

 

Artikel 19 Vervolgstappen 



a) De door het Tuchtcollege opgelegde tuchtmaatregel gaat in op de dagtekening van het besluit daartoe. Het 

Bestuur ziet toe op een juiste uitvoering van de maatregel. 

 

 

Artikel 20 Beroep 

Tegen het besluit van het Tuchtcollege kan beroep aangetekend worden middels gangbare gerechtelijke 

procedures.  

 

 

Artikel 21 Bewaring gegevens Tuchtrecht klacht 

a) Bij ontbinding van het Tuchtcollege worden de notulen van alle vergadering, alle door het Tuchtcollege 

genomen besluiten, andere door het Tuchtcollege op schrift gestelde stukken en alle bij de klacht vereiste en 

gebruikte informatie afgestaan aan de secretaris van de Vereniging.  

b) De Vereniging draagt zorg voor een minimaal 10 jarige archivering. De stukken moeten in die tijd te allen 

tijde oproepbaar zijn.  

c) Alleen het Bestuur kan toegang tot dit archief aan derden verlenen na een genomen besluit daartoe, met in 

achtneming van vigerende wetgeving.  

 

 

Artikel 22 Slotbepalingen 
Daar waar onduidelijkheid in het reglement is of het reglement geen uitspraak geeft, beslist het Bestuur. 

 


