Reglement Tuchtrechtspraak
DEFINITIES
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder
• klager:
1) degene met wie de seksuoloog in professioneel contact staat, zoals nader is
uitgewerkt in de Beroepscode
2) de wettelijke vertegenwoordiger van de onder 1 bedoelde persoon of degene die
door deze tot het indienen van een klacht schriftelijk is gemachtigd;
3) de nabestaande(n) van de onder 1 bedoelde persoon;
• aangeklaagde: degene tegen wie de klacht is gericht;
• klachtencommissie: een onafhankelijke commissie die een door de klager ingediende
klacht onderzoekt en daarover een niet juridisch afdwingbare uitspraak doet,
eventueel vergezeld van adviezen aan de aangeklaagde en/of de klager.
WERKINGSSFEER
Artikel 2
De gewone leden, de buitengewone leden en de aspirant-leden van de Nederlandse
Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS), die ingevolge het bepaalde in
artikel 3 van de Statuten van de NVVS als zodanig zijn geaccepteerd, resp. toegelaten, zijn
aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten, dat
• in strijd is met de zorg die de seksuoloog behoort te betrachten ten opzichte van
degene, met wie hij in professioneel contact staat, en diens naaste betrekkingen,
• in strijd is met een of meer bepalingen van de statuten, de reglementen of de binnen
de NVVS geldende beroepscode,
• de belangen van de NVVS dan wel de werkzaamheid als seksuoloog heeft geschaad,
of
• oncollegiaal optreden heeft opgeleverd.
TAAK TUCHTRECHTCOMMISSIE
Artikel 3
1. De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de tuchtrechtcommissie.
2. De tuchtrechtcommissie neemt een klacht niet in behandeling dan nadat deze is
behandeld door de klachtencommissie.
3. De tuchtrechtcommissie toetst het handelen van de aangeklaagde aan de normen,
bedoeld in artikel 2.
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4. Het tweede lid is niet van toepassing, indien de klacht is gericht tegen een lid van de
klachtencommissie, dat tevens lid is van de NVVS.
VERJARING
Artikel 4
1. De bevoegdheid tot het indienen van een klacht vervalt door verjaring in tien jaren.
2. De termijn van verjaring vangt aan op de dag na die waarop het desbetreffende handelen
of nalaten is geschied.
3. Een klager is bevoegd, een klacht in te dienen gedurende vijf jaren, te rekenen vanaf het
tijdstip, waarop hij zich bewust is geworden dat hij een klacht kan indienen, ook indien aldus
de in het eerste lid genoemde termijn wordt overschreden.
Klachten
Artikel 5
1. Tot het indienen van een klacht zijn bevoegd een rechtstreeks betrokkene, diens wettelijk
vertegenwoordiger of schriftelijk gemachtigde, de inspectie voor de gezondheidszorg en het
bestuur van de NVVS.
2. Klachten worden schriftelijk ingediend bij de secretaris van de tuchtrechtcommissie.
3. Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste;
A. de naam en het adres van de klager;
B. de naam en het adres van de aangeklaagde;
C. een omschrijving van het handelen of nalaten waarop de klacht betrekking heeft;
D. de gronden waarop de klacht berust.
4. De secretaris van de tuchtrechtcommissie zendt binnen één week na ontvangst van de
klacht aan klager een ontvangstbevestiging.
5. Indien de klacht niet voldoet aan de bepalingen in art. 5.3 krijgt klager de gelegenheid dit
binnen twee weken te herstellen. Indien dit herstel niet of onvoldoende plaatsvindt, wordt de
klacht niet-ontvankelijk verklaard.
Samenstelling tuchtrechtcommissie
Artikel 6
1. De tuchtrechtcommissie bestaat uit twee rechtsgeleerde externe deskundigen, van wie
een tevens voorzitter en de ander tevens plaatsvervangend voorzitter is, en drie, uit
verschillende secties van de NVVS afkomstige, leden van de NVVS, die tenminste vijf jaren
gewoon lid van de NVVS zijn.
2. De leden van de tuchtrechtcommissie alsmede een plaatsvervanger van een
rechtsgeleerd lid en van twee van de leden van de tuchtrechtcommissie, die lid van de NVVS
zijn, worden op voordracht van het bestuur van de NVVS door de algemene
ledenvergadering benoemd voor de tijd van ten hoogste zes jaar, met mogelijkheid voor
herbenoeming voor één periode.
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3. De voorzitter en de leden van de tuchtrechtcommissie treden af volgens een door de
tuchtrechtcommissie opgesteld rooster. Zij kunnen voor één periode worden herbenoemd.
4. Het lidmaatschap van de tuchtrechtcommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap
van de klachtencommissie, de beroepscommissie en, wat de uit de NVVS afkomstige leden
betreft, het bestuur van de NVVS.
5. Tussen de voorzitter, de leden van de tuchtrechtcommissie en de plaatsvervangers mag
niet bestaan de verhouding van (ex-)echtgenoten, bloed- of aanverwanten tot de derde
graad ingesloten, een maatschap of ander duurzaam samenwerkingsverband tot het
uitoefenen van de werkzaamheid van seksuoloog of de verhouding van werkgever tot
werknemer.
6. Indien de klacht is gericht tegen een lid van de tuchtrechtcommissie, dat tevens lid is van
de NVVS, neemt dit lid niet aan de behandeling van de klacht deel.
Artikel 7
De tuchtrechtcommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, benoemd door het
bestuur van de NVVS. De ambtelijke secretaris heeft binnen de tuchtrechtcommissie geen
stemrecht.
UITSTEL OF SCHORSING VAN DE BEHANDELING
Artikel 8
1. Indien aan de tuchtrechtcommissie blijkt dat de bij haar ingediende klacht wordt behandeld
of zal worden behandeld door de gewone rechter of door een tuchtrechtelijke instantie die
bevoegd is tot het opleggen van een tuchtmaatregel, kan zij de behandeling van de klacht
achterwege laten of uitstellen, dan wel een aangevangen behandeling schorsen.
2. De beslissing, bedoeld in het eerste lid, wordt schriftelijk aan klager meegedeeld.
BEHANDELING VAN ZAKEN VAN EENVOUDIGE AARD
Artikel 9
Een zaak, die naar het oordeel van de commissie van eenvoudige aard is, kan worden
behandeld door de voorzitter en twee leden van de tuchtrechtcommissie, tevens leden van
de NVVS.
MAATREGELEN
Artikel 10
1. De tuchtrechtcommissie is bevoegd een of meer van de volgende maatregelen op te
leggen:
A. waarschuwing;
B. berisping;
C. ontneming van het recht lid te zijn van het bestuur, van een commissie of van enig
ander college binnen de vereniging voor een tijdvak van ten hoogste vijf jaren;
D. schorsing van het lidmaatschap van de NVVS voor ten hoogste vijf jaren;
E. royering uit het lidmaatschap van de NVVS voor het leven;
F. ontneming van registratie voor onbepaalde tijd uit de registers van de Stichting het
Nederlands Register voor Seksuologie;
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G. ontneming van registratie kan ook voorwaardelijk geschieden, met een proefperiode
van ten hoogste twee jaren. In deze periode dienen de opgelegde voorwaarden te
worden nagekomen, anders volgt ontneming.
2. De tuchtrechtcommissie kan bepalen dat een door haar opgelegde maatregel geheel of
voor een door de tuchtrechtcommissie te bepalen gedeelte niet zal worden ten uitvoer
gelegd, tenzij de aangeklaagde zich vóór het einde van een in de desbetreffende beslissing
aan te geven proeftijd aan een in artikel 2 bedoeld handelen of nalaten heeft schuldig
gemaakt of een bijzondere voorwaarde, die de tuchtrechtcommissie in haar beslissing heeft
gesteld, niet heeft nageleefd.
3. De bevoegdheid van de tuchtrechtcommissie tot het opleggen van de onder c tot en met g
vermelde maatregelen laat onverlet de bevoegdheid die in artikel 4 van de statuten van de
NVVS is toegekend aan het bestuur van de NVVS.
4. Indien enig in artikel 2 beschermd belang dat vordert, kan de tuchtrechtcommissie
besluiten tot publicatie van de opgelegde maatregel, al dan niet met de gronden waarop zij
berust, op de door de tuchtrechtcommissie te bepalen wijze.
GEEN SCHORSENDE WERKING VAN HET BEROEP
Artikel 11
Het instellen van beroep tegen een beslissing van de tuchtrechtcommissie, waarbij een of
meer maatregelen zijn opgelegd, schorst de tenuitvoerlegging van de maatregel of
maatregelen niet, tenzij de tuchtrechtcommissie gronden ziet anders te beslissen.
SCHRIFTELIJKE FASE
Artikel 12
1. De secretaris van de tuchtrechtcommissie stelt de aangeklaagde zo spoedig mogelijk in
kennis van de inhoud van de klacht en verzoekt hem binnen vier weken schriftelijk op de
klacht te reageren.
2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de tuchtrechtcommissie het verweerschrift
van de aangeklaagde daartoe aanleiding geeft stelt de secretaris partijen in de gelegenheid,
binnen een door de tuchtrechtcommissie te bepalen termijn schriftelijk nader te reageren.
3. Alle met betrekking tot de behandeling van de klacht door een partij ingediende stukken
worden in afschrift aan de andere partij gezonden.
VERSCHONING, WRAKING
Artikel 13
1. Een lid van de tuchtrechtcommissie kan zich verschonen en kan worden gewraakt, indien
er te zijnen aanzien feiten en omstandigheden bestaan, waardoor in het algemeen de
onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.
2. Over de wraking wordt door de overige leden van de tuchtrechtcommissie zo spoedig
mogelijk beslist. In geval van staken van de stemmen is het verzoek tot wraking toegewezen.
3. Tegen een afwijzende beslissing staat geen beroep op de beroepscommissie open.
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4. Een lid, dat zich heeft verschoond, en een gewraakt lid worden door plaatsvervangers
vervangen.
MONDELINGE BEHANDELING VAN DE KLACHT DOOR DE TUCHTRECHTCOMMISSIE
Artikel 14
De klager en de aangeklaagde worden ten minste drie weken tevoren uitgenodigd om op
een in de uitnodiging te vermelden plaats en tijdstip op een zitting van de
tuchtrechtcommissie te verschijnen.
Artikel 15
Totdat partijen zijn uitgenodigd om op een zitting van de tuchtrechtcommissie te verschijnen,
kan de tuchtrechtcommissie het onderzoek sluiten, indien voortzetting van het onderzoek
niet nodig is, omdat:
A. zij kennelijk onbevoegd is, of
B. de klacht kennelijk ongegrond is.
Artikel 16
1. Indien de klacht mondeling wordt behandeld, stelt de tuchtrechtcommissie
achtereenvolgens de klager en de aangeklaagde in de gelegenheid de standpunten ter
zitting toe te lichten.
2. De klager en de aangeklaagde kunnen zich ter zitting door een raadsman of gemachtigde
laten bijstaan.
Artikel 17
1. De tuchtrechtcommissie kan op verzoek van een der partijen of ambtshalve getuigen
oproepen en deskundigen en tolken benoemen. Indien de oproeping of benoeming
ambtshalve geschiedt, wordt daarvan aan partijen melding gemaakt. De aan een ambtshalve
oproeping en benoeming verbonden kosten zijn voor rekening van de NVVS.
2. Een partij kan getuigen en deskundigen meebrengen, mits daarvan uiterlijk een week voor
de dag van de zitting aan de tuchtrechtcommissie en aan de andere partij mededeling is
gedaan, met vermelding van naam, hoedanigheid en adres van de getuige of deskundige.
Van deze bevoegdheid en de daaraan verbonden voorwaarde wordt in de uitnodiging,
bedoeld in artikel 14, melding gemaakt.
3. De ambtelijk secretaris maakt een samenvattend verslag van hetgeen op de zitting wordt
besproken. Dit verslag wordt na goedkeuring door de behandelende commissie aan beide
partijen gestuurd met het verzoek daarop te reageren. De commissie bepaalt of correcties of
aanvullingen worden gehonoreerd.
Artikel 18
1. De zitting is openbaar.
2. De tuchtrechtcommissie kan op verzoek van een der partijen of ambtshalve bepalen dat
het onderzoek ter zitting geheel of gedeeltelijk zal plaatshebben met gesloten deuren
A. in het belang van de openbare orde of de goede zeden, of
B. indien openbaarheid het belang van een goede rechtspleging ernstig zou schaden.
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UITSPRAAK VAN DE TUCHTRECHTCOMMISSIE
Artikel 19
1. De tuchtrechtcommissie doet binnen zes weken na de sluiting van het onderzoek ter
zitting schriftelijk uitspraak. Deze termijn kan, als daartoe gegronde, in de uitspraak te
vermelden, redenen zijn, eenmaal met zes weken worden verlengd.
2. De uitspraak is met redenen omkleed.
3. De uitspraak wordt gedagtekend en door de voorzitter en een van de leden van de
tuchtrechtcommissie ondertekent.
4. De tuchtrechtcommissie beslist met gewone meerderheid van stemmen.
5. De uitspraak wordt bij aangetekende brief gezonden aan de klager, de aangeklaagde en,
indien het bestuur van de NVVS niet zelf de klacht heeft ingediend, dit bestuur, indien van
toepassing, aan de Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie.
BEROEP
Artikel 20
1. Tegen de beslissingen van de tuchtrechtcommissie als bedoeld in de artikelen 8, eerste
lid, 15 en 19, eerste lid, kunnen de klager en de aangeklaagde in beroep gaan bij de
beroepscommissie. Het beroep wordt ingesteld binnen zes weken na de dag van verzending
van de uitspraak door het indienen van een gemotiveerd beroepschrift bij de secretaris van
de beroepscommissie.
2. De secretaris van de tuchtrechtcommissie zendt de stukken van het geding binnen twee
weken aan de beroepscommissie. Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van de
NVVS van 8 juli 1997. In gewijzigde vorm aangenomen door de algemene vergadering van
de NVVS op 31 maart 2017.
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