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Reglement Tuchtrechtspraak NVRG
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit Reglement Tuchtrechtspraak NVRG wordt verstaan onder:
− Bestuur: het Bestuur van de Vereniging;
− Beroepscode: de Beroepscode voor psychotherapeuten van de Nederlandse
Vereniging voor Psychotherapie, zoals in werking getreden op 1 mei 2018, met
inbegrip van de nadien daarin aangebrachte wijzigingen;
− College van Beroep: het orgaan van de Vereniging zoals nader omschreven
in artikel 10 van de Statuten;
− College van Toezicht: het orgaan van de Vereniging zoals nader omschreven
in artikel 10 van de Statuten
− Klacht: een klacht dan wel klachten die is/zijn ingediend bij het College van
Toezicht;
− Klager: degene die een klacht heeft ingediend bij het College van Toezicht
− Directie: leden van de directie dan wel de directeur van de Vereniging;
− Lidmaatschap: het lidmaatschap van een Lid;
− LID ST: Lid systeemtherapeut;
− LID ST AP: Lid systeemtherapeut anders praktiserend;
− Partij: klager of verweerder;
− Reglement: dit Reglement Tuchtrechtspraak NVRG
− Schriftelijk: bij brief of e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel
mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is en de identiteit van de
verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
− Statuten: de Statuten van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en
Gezinstherapie (NVRG);
− Vereniging: de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
(NVRG);
− Verweerder: het lid als bedoeld in artikel 1 van de statuten van de vereniging,
tegen wie een klacht bij het College van Toezicht is ingediend;
−
Artikel 2. Toepassingsgebied
De bepalingen van dit Reglement en de tuchtrechtspraak zijn van toepassing op
alle leden van de vereniging, met uitzondering van Ereleden.
Artikel 3. Klachtgerechtigden
Een klacht tegen een lid van de vereniging kan worden ingediend door iedere
rechtstreeks belanghebbende of door het bestuur van de vereniging.
Artikel 4. Bevoegdheid en ontvankelijkheid
4.1
Het College van Toezicht is bevoegd om een klacht te beoordelen over het
handelen en/of nalaten van een verweerder, dat het vertrouwen in de
individuele, relatie- en gezinstherapie ondermijnt en/of strijdig is met de
waardigheid of de belangen van de systeemtherapie, één en ander zoals
neergelegd in artikel 9 van de statuten en de Beroepscode.
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4.2

Het College van Toezicht verklaart de klager niet ontvankelijk in zijn klacht
indien:
a. de klager geen rechtstreeks eigen belang heeft als bedoeld in artikel 3;
b. de klacht betrekking heeft op feiten en omstandigheden die meer dan
één jaar vóór de indiening van de klacht bij het College van Toezicht
plaatsvonden.

Artikel 5. College van Toezicht
5.1
De tuchtrechtspraak in eerste aanleg wordt uitgeoefend door het College
van Toezicht. Het College van Toezicht behandelt aan hem voorgelegde
klachten over een lid, de uitvoering van de praktijk betreffende. Het College
van Toezicht beoordeelt klachten onpartijdig en onafhankelijk.
5.2
Het College van Toezicht bestaat uit een rechtsgeleerde voorzitter en ledenberoepsgenoten, alsmede hun plaatsvervangers. Aan de behandeling van
een klacht bij het College van Toezicht wordt deelgenomen door de
voorzitter en twee leden-beroepsgenoten. De leden-beroepsgenoten dienen
ten minste vijf jaren LID ST of LID ST AP te zijn. De voorzitter dan wel de ledenberoepsgenoten kunnen niet tevens lid zijn van enig ander orgaan van de
vereniging.
5.3
De leden van het College van Toezicht worden door het bestuur voor een
termijn van vijf jaren benoemd. Aftredende leden van het College van
Toezicht zijn terstond eenmaal opnieuw benoembaar.
5.4
De leden van het College van Toezicht ontvangen ten laste van de
vereniging vergoeding van onkosten, alsmede waar nodig een redelijke
vergoeding voor verrichte werkzaamheden, zulks ter beslissing van het
bestuur.
5.5
Het bestuur treft voorzieningen tot vrijwaring van de voorzitter en de leden
van het College van Toezicht voor aanspraken van derden, inclusief de klager
en de verweerder, naar aanleiding van de behandeling van klachten.
5.6
Het bestuur draagt zorg voor de administratieve en organisatorische
ondersteuning van het College van Toezicht bij de behandeling van klachten.
Het bestuur stelt de secretaris beschikbaar die het College van Toezicht
bijstaat.
5.7
De leden van het College van Toezicht en de secretaris zijn gehouden tot
geheimhouding van al hetgeen hen ter kennis komt in deze functie.
5.8
Het College van Toezicht doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden aan
het bestuur.
Artikel 6. Wraking en verschoning
6.1
Een lid van het College kan zich naar aanleiding van een klacht verschonen
of door een bij een klacht betrokken partijen worden gewraakt, indien er te
zijnen aanzien feiten of omstandigheden bestaan, waardoor de
onpartijdigheid van dit lid in het geding kan zijn. In dat geval wordt zijn plaats
ingenomen door één der plaatsvervangende leden.
6.2
Het verzoek tot verschonen of wraking wordt gedaan, zodra de feiten en
omstandigheden aan de klager bekend zijn geworden. Het verzoek geschiedt
schriftelijk en is gemotiveerd.
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6.3
6.4

Een lid van het College van Toezicht van wie wraking is verzocht, kan in de
wraking berusten.
Over de wraking wordt door de overige leden van het College van Toezicht
zo spoedig mogelijk beslist. De beslissing is gemotiveerd en wordt aan de
klager, verweerder en degene van wie wraking is verzocht medegedeeld.
Tegen deze beslissing staat geen voorziening open.

Artikel 7. Schriftelijke behandeling
7.1
Klachten worden schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij de secretaris van
het College van Toezicht. Het klaagschrift wordt gedagtekend en door klager
ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van klager;
b. de naam van verweerder.
c. een omschrijving van de klacht en op welke feiten en gronden deze berust;
7.2
Voldoet het klaagschrift niet aan de eisen vermeld in het vorige lid, dan
nodigt de secretaris klager uit dit verzuim binnen een redelijke termijn te
herstellen.
7.3
De secretaris stuurt een afschrift van de klacht aan verweerder, waarbij
verweerder in de gelegenheid wordt gesteld om binnen een maand een
verweerschrift in te dienen. Na ontvangst van het verweerschrift zendt de
secretaris een afschrift hiervan aan klager.
7.4
Voordat de klacht in behandeling wordt genomen dient de klager een
klachtgeld te voldoen van € 50. De secretaris wijst de klager op de
verschuldigdheid van het klachtgeld en deelt hem mee dat het
verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van zijn
mededeling dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de vereniging.
Indien het bedrag niet binnen deze termijn is bijgeschreven, wordt de klacht
niet-ontvankelijk verklaard.
7.5
De voorzitter van het College van Toezicht kan schriftelijk en gemotiveerd
beslissen om de klager kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren in zijn klacht
respectievelijk de klacht kennelijk ongegrond te verklaren. In dat geval kan
van mondelinge behandeling worden afgezien.
7.6
Indien de klacht gegrond wordt verklaard wordt het door de klager betaalde
klachtgeld vergoed door verweerder.
7.7
Partijen zijn bevoegd zich gedurende de gehele behandeling van de klacht
te laten bijstaan door een gemachtigde.
Artikel 8. Mondelinge behandeling
8.1
Indien geen beslissing als bedoeld in het vierde lid van het vorige artikel wordt
genomen, stelt het College van Toezicht een onderzoek in naar aanleiding
van de klacht en het verweerschrift. Dit onderzoek omvat in alle gevallen een
mondelinge behandeling.
8.2
In het kader van de mondelinge behandeling kan het College van Toezicht
de mogelijkheid tot het bereiken van een minnelijke regeling onderzoeken. In
het geval van het bereiken van een minnelijke regeling wordt deze regeling
schriftelijk vastgelegd en wordt de klacht door klager ingetrokken.
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8.3
8.4
8.5

8.6

8.7

8.8

Het College van Toezicht kan tijdens de mondelinge behandeling getuigen
horen en zich laten voorlichten door deskundigen voor zover het dit nuttig
en/of nodig acht.
De mondelinge behandeling door het College van Toezicht is niet openbaar.
Nadat partijen in gelegenheid zijn gesteld hun verhinderdata door te geven
bepaalt het College van Toezicht een datum en tijdstip voor de mondelinge
behandeling. Het College van Toezicht houdt rekening met de opgegeven
verhinderdata, tenzij dit tot een onevenredig lang uitstel van de mondelinge
behandeling zou leiden. De secretaris roept partijen en eventuele getuigen
en deskundigen schriftelijk op voor de mondelinge behandeling. In de oproep
wordt partijen verzocht door te geven of zij bij de mondelinge behandeling
zullen verschijnen.
Tot uiterlijk tien dagen voor de mondelinge behandeling kunnen partijen
nadere stukken inbrengen. Op stukken die na afloop van deze termijn zijn
ingediend slaat het College van Toezicht geen acht, tenzij anders wordt
beslist.
De voorzitter van het College van Toezicht leidt de mondelinge behandeling.
Tijdens de mondelinge behandeling worden partijen in elkaars aanwezigheid
gehoord. Getuigen en deskundigen worden in aanwezigheid van partijen
gehoord. Partijen hebben het recht om getuigen en deskundigen te
ondervragen.
Verweerder heeft het recht om het laatst het woord te voeren.

Artikel 9. Maatregelen
9.1
Het College van Toezicht is bevoegd om in zijn uitspraak één of meer van de
volgende maatregelen op te leggen aan verweerder:
a. schriftelijke waarschuwing;
b. schriftelijke berisping;
c. intrekking van één of meer rechten voortvloeiend uit het Lidmaatschap van
de vereniging voor de duur van ten hoogste één jaar;
d. schorsing als lid van de vereniging voor ten hoogte zes maanden;
e. ontzetting uit het Lidmaatschap van de vereniging.
9.2
Het College van Toezicht kan bij het opleggen van een maatregel als
bedoeld in het vorige lid bepalen dat zij niet ten uitvoer zal worden gelegd,
indien verweerder zich gedurende een vastgestelde termijn van ten hoogste
twee jaren niet schuldig maakt aan een soortgelijke gedraging als waarvoor
de maatregel is opgelegd, dan wel aan een andere ernstige gedraging en
zich houdt aan bij het opleggen van de maatregel eventueel gestelde
bijzondere voorwaarden.
9.3
In het geval een maatregel wordt opgelegd als bedoeld in artikel 9.2 onder
sub d en e kan de uitspraak van het College van Toezicht tevens inhouden
een veroordeling van het lid in de kosten die de vereniging in verband met de
behandeling van de klacht heeft moeten maken tot ten hoogste € 500.
Artikel 10. Uitspraak
10.1 Het College van Toezicht doet uiterlijk binnen zes weken na de mondelinge
behandeling uitspraak. De beslissing is met redenen omkleed.
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10.2

10.3
10.4

De beslissing van het College van Toezicht wordt op schrift gesteld,
gedagtekend en door de voorzitter ondertekend. De secretaris zendt de
beslissing binnen één week na de dag waarop de beslissing is genomen aan
partijen en, voor zover het bestuur de klacht niet heeft ingediend, aan het
bestuur van de vereniging.
De beslissing wordt geanonimiseerd gepubliceerd op de website van de
vereniging.
Na de afdoening van een zaak worden de daarop betrekking hebbende
stukken gedeponeerd in het vertrouwelijk archief van de vereniging.

Artikel 11. Beroep
11.1 Tegen een beslissing van het College van Toezicht kan binnen zes weken na
de dag van verzending van het afschrift van die beslissing bij het secretariaat
van de vereniging beroep worden ingesteld door:
a. de klager, voor zover de klacht ongegrond is verklaard of niet-ontvankelijk
is verklaard;
b. degene over wie is geklaagd.
11.2 Het beroepschrift is ondertekend door degene die het beroep instelt en bevat
ten minste:
a. de naam en het adres van degene die het beroep instelt;
b. een omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht;
c. de gronden van het beroep.
11.3 Het beroep tegen een beslissing van het College van Toezicht wordt
behandeld door het College van Beroep. Het College van Beroep behandelt
een ingesteld beroep onpartijdig en onafhankelijk van de vereniging.
11.4 Het College van Beroep bestaat uit een rechtsgeleerde voorzitter en ledenberoepsgenoten en hun plaatsvervangers. Aan de behandeling van een
klacht bij het College van Beroep wordt deelgenomen door de voorzitter en
twee leden-beroepsgenoten. De leden-beroepsgenoten dienen ten minste
vijf jaren LID ST of LID ST AP te zijn. De voorzitter dan wel de ledenberoepsgenoten kunnen niet tevens lid zijn van enig ander orgaan van de
vereniging.
11.5 De leden van het College van Beroep worden door het bestuur voor een
termijn van vijf jaren benoemd. Aftredende leden van het College van
Beroep zijn terstond eenmaal opnieuw benoembaar.
11.6 De leden van het College van Beroep ontvangen ten laste van de vereniging
vergoeding van onkosten, alsmede waar nodig een redelijke vergoeding voor
verrichte werkzaamheden, zulks ter beslissing van het bestuur.
11.7 Het bestuur treft voorzieningen tot vrijwaring van de voorzitter en de leden
van het College van Beroep voor aanspraken van derden, inclusief de klager
en de verweerder, naar aanleiding van de behandeling van klachten.
11.8 Het bestuur draagt zorg voor de administratieve en organisatorische
ondersteuning van het College van Beroep bij de behandeling van klachten.
Het bestuur stelt de secretaris beschikbaar die het College van Beroep
bijstaat.
11.9 De leden van het College van Beroep en de secretaris zijn gehouden tot
geheimhouding van al hetgeen hen ter kennis komt in deze functie.
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11.10 Het College van Beroep doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden aan
het bestuur.
Artikel 12. Behandeling
12.1 Het beroep heeft geen schorsende werking. Hangende het beroep kan het
College van Beroep op verzoek van een van de partijen een getroffen
maatregel opschorten indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist.
12.2 Op de behandeling van een beroep als bedoeld in dit artikel is het bepaalde
in de artikelen 6, 7.2, 7.3, 7.5, 7.7, 8 en 10 van dit Reglement van
overeenkomstige toepassing.
12.3 Een beslissing van het College van Beroep naar aanleiding van een beroep
kan strekken tot niet-ontvankelijkverklaring dan wel tot ongegrondverklaring of
gegrondverklaring van het beroep. Het College van Beroep is bevoegd een
door het College van Toezicht opgelegde maatregel te wijzigen. Artikel 9 is
van overeenkomstige toepassing. Tot een wijziging ten nadele van het lid kan
alleen met eenparigheid van stemmen worden besloten.
12.4 Een beslissing van het College van Beroep laat bestaande rechterlijke
bevoegdheden onverlet.
Artikel 13. Slotbepalingen
13.1 In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist, afhankelijk waar de
klacht op dat moment in behandeling is, de voorzitter van het College van
Toezicht of de voorzitter van het College van Beroep.
13.2 Dit Reglement treedt per 18 april 2019 in werking en is van toepassing op alle
klachten die vanaf die datum zijn ingediend bij het secretariaat.

