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UITVOERINGSREGLEMENT,  Tuchtrechtspraak NVKF 

 

Van: NVKF 

Vastgesteld op ALV: 17 maart 2009 

Datum van ingang: 18 maart 2009 

Status: 1ste uitvoeringsreglement,  

Opgesteld: In relatie tot Reglement Structuur Tuchtrechtspraak NVKF 

Geaccordeerd bestuur: 17 maart 2009 

 

 

 

Artikel 1. DEFINITIES / Begrippen 

1. Begrippen gedefinieerd in het Structuurreglement Tuchtrechtspraak NVKF zijn ook in ondergaand 

uitvoeringsreglement geldig. 

 

 

Artikel 2. Tuchtrechtklacht 

1. In het kader van beroepsuitoefening door een beroepsbeoefenaar kan door ieder rechtspersoon, met in 

achtneming van artikel 2 lid 2, een tuchtrechtklacht ingediend worden indien voldaan is aan de 

voorwaarden gesteld in het “Structuurreglement Tuchtrechtspraak NVKF”.  

2. Uit oogpunt van haar functie een goede tuchtrechtspraak te borgen, kan het Bestuur, zijnde de 

vertegenwoordiger van de Vereniging, als rechtspersoon nimmer een tuchtrechtklacht indienen tegen een 

beroepsbeoefenaar. 

3. Individuele leden van het Bestuur kunnen als rechtspersoon een klacht indienen conform de reglementen. In 

het geval dat het Bestuur een besluit dient te nemen conform de Structuurreglementen dan wel 

Uitvoeringsreglementen Tuchtrechtspraak NVKF die betrekking hebben op de ingebrachte klacht of 

klachtprocedure, dan is het bestuurslid dat de klacht ingebracht heeft op geen enkele wijze betrokken bij het 

te nemen Bestuursbesluit. 

 

 

Artikel 3 Indiening Tuchtrechtklacht 

1. Een Tuchtrechtklacht wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van de Vereniging. Deze tekent daarop 

aan de datum van ontvangst en bevestigt binnen 2 weken aan de Tuchtrechtklager ontvangst van de 

Tuchtrechtklacht. 

2. De datum van ontvangst wordt gezien als datum van indiening van de Tuchtrechtklacht.  

3. Een Tuchtrechtklacht bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de Tuchtrechtklager; 

b. de dagtekening;  

c. naam en woon- of praktijk adres van de Aangeklaagde; 

d. een omschrijving van Tuchtrechtklacht; 

e. onderliggende stukken en/of door getuigen ondertekende en gedateerde getuigenverklaringen ter 

staving van de Tuchtrechtklacht; 

4. Indien de Tuchtrechtklacht of een van de daarbij behorende stukken niet in de Nederlandse taal is gesteld 

en een vertaling voor een goede behandeling van de Tuchtrechtklacht naar oordeel van het Tuchtcollege 

noodzakelijk is, dient de Tuchtrechtklager zorg te dragen voor een vertaling. 

5. Het Tuchtcollege oordeelt of de Tuchtrechtklacht de vereiste informatie bevat.  

 

 

Artikel 4 Termijn 

1. Het indienen van een Tuchtrechtklacht kan niet later dan 2 jaar na het moment van beroepsuitoefening 

waarop de Tuchtrechtklacht betrekking heeft. 

2. Het Bestuur benoemt binnen 4 weken na indiening van een Tuchtrechtklacht een Tuchtcollege, conform het 

“Structuurreglement Tuchtrechtspraak NVKF” en meldt de namen en werkadressen van de leden van het 

Tuchtcollege schriftelijk aan de Tuchtrechtklager en Aangeklaagde. 

3. Het Tuchtcollege behandelt zo snel mogelijk de Tuchtrechtklacht zonder de zorgvuldigheid daarmee uit het 

oog te verliezen.  

4. Indien een van de partijen zich beroept op overmacht aangaande reglementaire tijdslimitering genoemd in 

dit Uitvoeringsreglement Tuchtrechtspraak NVKF, met uitgezonderd de termijnen als bedoeld in artikel 4 
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lid 1 en lid 2, kan door het Tuchtcollege naar redelijkheid en billijkheid extra benodigde doch gelimiteerde 

tijd toegewezen worden, mits het Tuchtcollege van de overmachtsituatie overtuigd is. 

 

 

Artikel 5 Informering 

1. Na oprichting van het Tuchtcollege en benoeming van een secretaris, informeert de secretaris van het 

Tuchtrechtspraakcollege aan de Tuchtrechtklager en de Aangeklaagde schriftelijk als eerste: 

 dat het Tuchtcollege de Tuchtrechtklacht in behandeling genomen heeft; 

 omtrent de verdere procedure die het Tuchtcollege wenst te volgen.  

2. Zo het Tuchtcollege dat nodig acht kan het Tuchtcollege juridisch advies inwinnen.  

3. Het Bestuur heeft de plicht om de Tuchtrechtklager en Aangeklaagde wijzigingen in samenstelling van het 

Tuchtcollege, met uitsluiting van taakherschikking, per direct te melden.  

 

 

Artikel 6 Verweer aanklacht 

1. Het Tuchtcollege verzoekt schriftelijk de Aangeklaagde, tegelijkertijd met de schriftelijke melding als 

bedoeld in artikel 5 lid 1, schriftelijk te reageren op de ingebrachte aanklacht en voegt daarbij in kopie de 

volledige informatie die ingediend is door de Tuchtrechtklager. 

2. De Aanklager heeft maximaal 4 weken de tijd, geteld vanaf dagtekening van de schriftelijke melding, om 

schriftelijk te reageren op de aanklacht. 

3. Het Tuchtcollege stuurt direct na ontvangst een kopie van het verweerschrift aan de Tuchtrechtklager.  

4. Na het verstrijken van de termijn in artikel 6 lid 2 en lid 3 genoemd, hervat het Tuchtcollege verdere 

behandeling van de tuchtrechtklacht. 

5. Indien het verweerschrift of een van de daarbij behorende stukken niet in de Nederlandse taal is gesteld en 

een vertaling voor een goede behandeling van de Tuchtrechtklacht naar oordeel van het Tuchtcollege 

noodzakelijk is, dient de Aangeklaagde zorg te dragen voor een vertaling. 

 

 

Artikel 7 Wraking 

1. De Tuchtrechtklager of de Aangeklaagde kan binnen uiterlijk 2 weken na dagtekening van het aan hen 

gestelde bericht inhoudende:  

 dat het Tuchtcollege de Tuchtrechtklacht in behandeling genomen heeft, 

dan wel:  

 dat, lopende de behandeling van de Tuchtrechtklacht, een nieuw lid in het Tuchtcollege benoemd is, 

via een schriftelijk ingediend verzoekschrift bij de secretaris van het Tuchtcollege met een kopie naar de 

secretaris van de Vereniging, elk lid van het Tuchtcollege wraken indien dat lid naar het oordeel van de 

wrakende partij in redelijkheid oordeelvorming niet onbevooroordeeld zal (kunnen) doen. 

2. Het in artikel 7 lid 1 bedoelde verzoekschrift kan slechts dan in behandeling genomen worden indien het 

inhoudelijke onderbouwing kent. 

3. Het Tuchtcollege oordeelt zo spoedig mogelijk en allereerst over het verzoekschrift vóórdat de 

Tuchtrechtklacht in verdere behandeling genomen wordt. 

4. Het Tuchtcollege meldt te allen tijde haar oordeel aangaande de wraking: 

 schriftelijk aan de Tuchtrechtklager, Aangeklaagde en secretaris van de Vereniging; 

 met reden omkleed. 

5. Indien het Tuchtcollege de wraking gegrond acht, wordt het betreffende lid per direct gedechargeerd van 

het verdere lidmaatschap van het Tuchtcollege. Artikel 5 van het “Structuurreglement Tuchtrechtspraak 

NVKF” treedt dan onmiddellijk in werking. 

6. Indien het Tuchtcollege de wraking niet gegrond acht, gaat het Tuchtcollege verder met de behandeling van 

de Tuchtrechtklacht.  

 

 

Artikel 8 Niet-ontvankelijkheid 

1. Een Tuchtrechtklacht wordt door het Tuchtcollege niet-ontvankelijk verklaard indien de Tuchtrechtklacht 

niet de minimaal vereiste gegevens bevat conform de in dit uitvoeringsreglementen Tuchtrechtspraak 

NVKF gestelde vereisten voor het in behandeling nemen van de Tuchtrechtklacht. 

2. Een Tuchtrechtklacht wordt door het Tuchtcollege niet-ontvankelijk verklaard indien naar het oordeel van 

het Tuchtcollege de ingediende Tuchtrechtklacht betrekking heeft op dezelfde activiteiten van 
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beroepsuitoefening waarover eerder het Tuchtcollege een uitspraak gedaan heeft anders dan niet-

ontvankelijk of waarover nog een Tuchtrechtklacht procedure gaande is. 

3. Een Tuchtrechtklacht wordt door de secretaris van de Vereniging niet-ontvankelijk verklaard indien de 

Tuchtrechtklacht zich baseert op een wijze van beroepsuitoefening die langer teruggaat in de tijd dan de 

termijn in artikel 4 lid 1 genoemd, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht bij het secretariaat 

van de Vereniging.  

4. Indien artikel 8 lid 3 van toepassing is, meldt de secretaris aan de Tuchtrechtklager ontvangst van de 

Tuchtrechtklacht en meldt tevens dat de Tuchtrechtklacht als niet-ontvankelijk afgehandeld is gezien artikel 

8 lid 3. Verder handelt de secretaris de Tuchtrechtklacht af als zijnde een afgeronde Tuchtrechtklacht, 

conform het Structuurreglement Tuchtrechtspraak NVKF. 

 

 

Artikel 9 Hoorzitting 

1. De voorzitter van het Tuchtcollege bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de Tuchtrechtklager 

respectievelijk Aangeklaagde in de gelegenheid wordt gesteld zich door het Tuchtcollege te doen horen. 

2. Van het horen van de Tuchtrechtklager respectievelijk de Aangeklaagde wordt afgezien indien: 

a. De Tuchtrechtklacht niet-ontvankelijk is 

b. De Tuchtrechtklager respectievelijk de Aangeklaagde heeft verklaard geen gebruik te willen maken 

van het recht om te worden gehoord. 

3. Het Tuchtcollege deelt de Tuchtrechtklager respectievelijk Aangeklaagde ten minste vier weken voor de 

zitting schriftelijk mee, dat hij / zij in de gelegenheid wordt gesteld zich tijdens een zitting te doen horen. 

4. De Tuchtrechtklager en Aangeklaagde kunnen zich tijdens de zitting laten bijstaan of vertegenwoordigen. 

Het is aan de Tuchtrechtklager respectievelijk de Aangeklaagde om de vertegenwoordiger van alle 

relevante informatie te voorzien.  

5. Indien de Tuchtrechtklager respectievelijk Aangeklaagde zich laat vertegenwoordigen, dan dient dit 

minimaal 1 week voorafgaande aan de hoorzitting kenbaar gemaakt te worden aan het Tuchtcollege, 

schriftelijk met minimaal naam en adres van de vertegenwoordiger en ondertekend door de partij die zich 

laat vertegenwoordigen en de vertegenwoordiger zelf. 

6. Het Tuchtcollege kan uit eigen beweging advies inwinnen en deskundigen raadplegen. Deze deskundigen 

kunnen zo nodig uitgenodigd worden in de zitting te verschijnen.  

7. Het Tuchtcollege kan besluiten om de Tuchtrechtklager en de Aangeklaagde tegelijkertijd te horen. 

8. Indien artikel 9 lid 7 van toepassing is doch bij de Tuchtrechtklager of Aangeklaagde daar bezwaar tegen 

bestaat, dan wordt dit door de bezwaarde partij schriftelijk aan het Tuchtcollege gemeld.  

9. Het is aan het Tuchtcollege om het bezwaar bedoeld in artikel 9 lid 8 gegrond te beschouwen dan wel te 

verwerpen. Het besluit wordt schriftelijk gemeld aan zowel de Tuchtrechtklager als Aangeklaagde, met 

opgaaf van reden.  

10. De Tuchtrechtklager respectievelijk Aangeklaagde als mede het Tuchtcollege kunnen ter zitting getuigen of 

deskundigen doen horen.  

11. Indien partijen van de in artikel 9 lid 10 genoemde mogelijkheid gebruik wensen te maken dan dienen zij 

het Tuchtcollege en elkaar hiervan minimaal veertien dagen voor de zitting schriftelijk in kennis te stellen, 

onder vermelding van naam en werkadres van voornoemde getuige of deskundige.  

12. Het niet juist inlichten van de andere partij(en) als opgedragen in artikel 9 lid 11, kan voor het Tuchtcollege 

aanleiding zijn om bedoelde getuige of deskundige niet toe te laten tot de Tuchtklachtprocedure.  

13. Kosten voor getuigen en deskundigen komen in principe ten laste van de partij die de deskundige of getuige 

oproept. 

 

 

Artikel 10 Openbaarheid hoorzitting  

1. Hoorzittingen van het Tuchtcollege zijn in principe openbaar. 

2. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van het Tuchtcollege of één van de aanwezige 

leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek doet 

aan de secretaris van het Tuchtcollege. 

3. Indien het Tuchtcollege vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn welke zorgdragen dat 

openbaarheid van de zitting mogelijk onevenredige schade toe brengt aan Aangeklaagde of 

Tuchtrechtklager, dan vindt de zitting plaats achter gesloten deuren. 

 

  

Artikel 11 Verslag van de hoorzitting 
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1. Van het horen ter zitting wordt een verslag gemaakt door het Tuchtrechtcollege, waarin worden vermeld de 

namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid. 

2. Het verslag houdt een korte vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en ter zitting is 

voorgevallen. 

3. Het verslag verwijst naar op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht. 

4. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van het Tuchtcollege. 

5. Het Tuchtcollege stuurt na ondertekening van het verslag direct een kopie naar de Tuchtrechtklager en 

Aangeklaagde.  

6. Het Tuchtcollege draagt zorg dat binnen 4 weken na de hoorzitting de kopie van het verslag ter beschikking 

is voor Tuchtrechtklager en Aangeklaagde.  

7. De Tuchtrechtklager en Aangeklaagde hebben recht op amendement op het verslag indien er aantoonbare 

onjuistheden in staan. De betreffende partij doet daartoe een schriftelijk verzoek, met aangifte van het 

verslag punt waarom het gaat als mede de visie van wat in zijn / haar ogen wel juist is, binnen 2 weken na 

het ontvangen van het verslag.  

8. Het is aan het Tuchtcollege om te beoordelen of er door de Tuchtrechtklager respectievelijk Aangeklaagde 

terecht een beroep gedaan wordt op het recht van amendement. 

9. Indien artikel 11 lid 8 bevestigend beantwoord wordt, dan wordt een nieuw verslag geschreven. 

Afhandeling hiervan vindt plaats conform artikel 11. 

10. Indien er binnen de in artikel 11 lid 7 gestelde tijd geen amendementen op het verslag zijn ingediend, dan 

wordt het verslag als geaccepteerd beschouwd door alle partijen.  

 

  

Artikel 12 Nader onderzoek 

1. Indien na afloop van de zitting, maar voordat het eindoordeel van het Tuchtcollege wordt opgesteld, nader 

onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verzoek van het Tuchtcollege 

dit onderzoek houden. 

2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van het Tuchtcollege, aan 

de Tuchtrechtklager en Aangeklaagde toegezonden. 

3. De leden van het Tuchtcollege, de Tuchtrechtklager en Aangeklaagde kunnen binnen 2 weken na 

verzending van de in artikel 12 lid 2 bedoelde informatie aan de voorzitter van het Tuchtcollege een 

verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. 

4. Het Tuchtcollege beslist omtrent een verzoek als bedoeld in artikel 12 lid 3. Op een nieuwe hoorzitting als 

bedoeld in artikel 12 lid 3 is het in dit uitvoeringsreglement gestelde van toepassing. 

 

  

Artikel 13 Nadere informatie  

Wanneer aan het Tuchtcollege feiten en omstandigheden bekend worden die voor de behandeling van de 

Tuchtrechtklacht van aanmerkelijk belang kunnen zijn, dan worden de Tuchtrechtklager en Aangeklaagde 

schriftelijk geïnformeerd en worden beide in de gelegenheid gesteld daarover binnen 2 weken na ontvangst van 

deze informatie schriftelijk te reageren.  

 

  

Artikel 14 Oordeelvorming Tuchtcollege 

1. Het besluit van het Tuchtcollege wordt binnen 2 weken na het nemen van het besluit schriftelijk kenbaar 

gemaakt aan alle betrokken partijen, conform het bepaalde in artikel 15.  

2. Het besluit van het Tuchtcollege wordt binnen 2 weken na het nemen van het besluit schriftelijk kenbaar 

gemaakt aan het Bestuur, ter effectuering van haar besluit.  

 

 

Artikel 15 Besluitinhoud 

Een besluit van het Tuchtcollege aangaande een Tuchtrechtklacht bevat ten minste de volgende aspecten: 

1. Datum van het besluit van het Tuchtcollege. 

2. De naam en (werkaders) van de Tuchtrechtklager en de Aangeklaagde. 

3. De Tuchtrechtklacht. 

4. Het oordeel van het Tuchtcollege. 

5. Indien schuldig bevonden wordt, de tuchtmaatregel opgelegd door het Tuchtcollege. 

6. Motivatie omtrent het genomen besluit.  

7. Ondertekening van dit besluit door voorzitter en secretaris van het Tuchtcollege. 
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Artikel 16 Intrekking van een Tuchtrechtklacht 

1. Tot het moment waarop het Tuchtcollege op grond van artikel 14 een besluit heeft genomen, kan de 

Tuchtrechtklacht worden ingetrokken. 

2. De intrekking van de Tuchtrechtklacht wordt gericht aan de secretaris van het Tuchtcollege, die daarvan 

onverwijld mededeling doet aan alle betrokkenen. 

3. Tijdens een hoorzitting, bedoeld in artikel 9, kan de intrekking ook mondeling geschieden. 

4. Een mogelijke eis tot schadevergoeding door de Aangeklaagde wordt geboden via wetgeving. 

 

  

Artikel 17 Slotbepalingen 

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

 

 


