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Reglement Commissie van Beroep 

Zoals vastgesteld op de NVVS Algemene ledenvergadering van 31 maart 2017 

 
PREAMBULE 
 
Er bestaat binnen de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie een 
Commissie van Beroep met de in het hiernavolgend Reglement aangegeven taken en 
werkend volgens de in dit Reglement aangegeven procedures. Zij is ingesteld door de 
Algemene Leden Vergadering (ALV) op voordracht van het Bestuur van de Vereniging. 
 
OMSCHRIJVINGEN 
   
Artikel 1 
 
In dit reglement wordt verstaan onder:  

A. Vereniging: de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie;  
B. Commissie: Commissie van Beroep van de Vereniging;  
C. Bestuur: het bestuur van de Vereniging;  
D. Orgaan of instantie binnen de Vereniging: elke commissie, sectie of werkgroep,  
E. voor zover deze regelende en/of besluitvormende bevoegdheid heeft ten aanzien van 

leden en de beroepsuitoefening;  
F. Klager en aangeklaagde: diegenen die in eerste aanleg bij de Tuchtrechtcommissie 

of Klachtencommissie een geding voerden dan wel bezwaar maakten tegen een 
beslissing van een orgaan van de Vereniging;  

G. Appellant en verweerder: diegenen die in tweede aanleg bij de Commissie van 
Beroep een geding voeren;  

H. Klachtencommissie: de Commissie bedoeld in het Klachtenreglement van de  
I. Vereniging;  
J. Tuchtrechtcommissie: de commissie bedoeld in het Tuchtrechtreglement van de  
K. Vereniging; 

   
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE COMMISSIE 
   
Artikel 2  
 
2.1. De Commissie oordeelt in hoger beroep over beslissingen van de Tuchtrechtcommissie 
alsmede over besluiten genomen door een ander orgaan of instantie binnen de Vereniging 
en/of de uitvoering van die besluiten. 
 
2.2. Indien de Vereniging zulks vaststelt geeft de Commissie op verzoek van klagers of 
aangeklaagden in een procedure volgens de Klachtenregeling een oordeel in tweede aanleg 
over een uitspraak van de Klachtencommissie in die gevallen waar de zaak niet door de 
Klachtencommissie is doorverwezen naar de Tuchtrechtcommissie.  
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2.3. De Commissie oordeelt niet over regelgeving en besluiten van algemene strekking 
waarvan de bevoegdheid is voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging.  
 
2.4 De commissie oordeelt eveneens niet over besluiten van de Algemene 
Ledenvergadering of over zaken omtrent welke het besluit in een individueel geval is 
voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering.  
 
SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE  
 
Artikel 3  
 
3.1. De leden en de plaatsvervangend leden van de Commissie worden gekozen uit de 
Vereniging en benoemd door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het 
Bestuur.  
 
3.2. Op grond van hun specifieke deskundigheden kunnen leden en plaatsvervangend leden 
buiten de Vereniging worden gezocht. Zij worden eveneens benoemd door de Algemene 
Ledenvergadering op voordracht van het Bestuur.  
 
3.3. Voor de behandeling in tweede aanleg van Tuchtrechtzaken worden in elk geval twee 
juristen van buiten de Vereniging aangetrokken.  
 
3.4. De benoeming van leden en plaatsvervangend leden gebeurt voor een termijn van zes 
jaar, tenzij: 1. met betrokkene een kortere termijn is overeengekomen, 2. Uit de toepassing 
van het zesde lid van dit artikel voortvloeit dat een kortere termijn noodzakelijk is.  
 
3.5. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor een periode van zes jaar.  
 
3.6. Indien een plaatsvervangend lid tot gewoon lid wordt benoemd kan een totaaltermijn van 
twaalf jaar worden aangehouden.  
 
3.7. De Commissie stelt een rooster van aftreden vast.  
 
GRONDEN VOOR HET INSTELLEN VAN EEN BEROEP  
 
Artikel 4  
 
4.1. Gronden voor het instellen van beroep bij de Commissie kunnen zijn:  

A. In het geval van de oorspronkelijke klager: de gronden die aan de klacht ten 
grondslag hebben gelegen alsmede de inhoud van de motivering van het besluit c.q. 
de uitspraak door klachtencommissie, tuchtrechtcommissie of een ander orgaan van 
de vereniging;  

B. in het geval van de oorspronkelijke aangeklaagde: de inhoud van de motivering van 
het besluit c.q. de uitspraak door klachtencommissie, tuchtrechtcommissie of een 
ander orgaan van de vereniging.  

 
4.2. In gevallen waarin het reglement van genoemd orgaan of instelling binnen de 
Vereniging, onterechte beperkingen bevat dan wel onvoldoende duidelijk is, inzake de 
gronden voor het instellen van een bezwaar of klacht, kan degene die beroep instelt 
schending van de algemene beginselen van recht, onzorgvuldig bestuur, onzorgvuldige 
bejegening, en onredelijkheid van enige besluitvorming aanvoeren.  
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BEVOEGDHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN BEROEP.  
 
Artikel 5  
 
5.1 Tot het instellen van beroep bij de Commissie is ieder individu, lid of geen lid van de 
Vereniging, alsmede ieder orgaan of instantie binnen of buiten de Vereniging bevoegd, die 
getroffen is door de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld.  
 
5.2 Hetzelfde geldt als een, aan een in eerste aanleg aangeklaagde persoon of instelling 
opgelegde, sanctie onvoldoende wordt geacht.  
 
TERMIJNEN VOOR HET INSTELLEN VAN EEN BEROEP  
 
Artikel 6  
 
6.1. Het beroep dient te worden ingesteld binnen de termijn die hiervoor is aangegeven in 
het reglement van de instantie die in eerste aanleg een oordeel gaf.  
 
6.2. Indien het in eerste aanleg gegeven oordeel is uitgegaan van een instantie waar niet of 
niet duidelijk is voorzien in termijnen voor het instellen van een beroep, geldt dat de termijn 
waarbinnen een beroep kan worden ingesteld ten hoogte twee maanden bedraagt, welke 
begint te lopen na het bekend worden van het oordeel c.q. de weigering om een oordeel te 
geven kenbaar is geworden.  
 
6.3 Deze termijn kan ten hoogste zes maanden bedragen indien (mede) een maatregel tot 
herstel of verbetering van een situatie is opgelegd, en het voor een redelijk oordeel 
noodzakelijk is om (een deel van) de uitvoering af te wachten.  
 
6.4. Indien degene die beroep wil instellen pas later kennis kreeg van het uitgesproken 
oordeel resp. de uitvoering van een opgelegde maatregel, begint de termijn te lopen vanaf 
het moment waarop hij in feite kennis kreeg en/of feitelijk vermocht te reageren.  
 
6.5. Het overschrijden van de hierboven genoemde termijnen heeft tot gevolg dat het beroep 
niet ontvankelijk wordt verklaard.  
 
SAMENSTELLING KAMER  
 
Artikel 7  
 
7.1. De voorzitter stelt voor de behandeling van een zaak een Kamer samen volgens de 
hiernavolgende regels. 
 
7.2. Bij de behandeling van een zaak niet zijnde een Tuchtrechtzaak bestaat de Commissie 
uit drie personen. De voorzitter is bij voorkeur iemand met een brede kennis van het terrein 
van de seksuologie.  
 
7.3. Met inachtneming van het bepaalde in art.3.3 bestaat de Commissie bij de behandeling 
in tweede aanleg van een Tuchtrechtzaak uit vijf personen waaronder twee juristen. Een van 
de juristen neemt de taak van voorzitter op zich.  
 
ONDERZOEK EN OORDEELSVORMING  
 
Artikel 8  
 
8.1. In de gevallen voorzien in artikel 2 stelt de Commissie een nieuw onderzoek in naar de 
feiten en omstandigheden die geleid hebben tot de uitspraak in eerste aanleg van genoemd 
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orgaan of instantie van welk deel de uitspraak resp. beslissing hij vernietiging of herziening 
verwacht.  
 
8.2. In het bijzonder onderzoekt de Commissie of de aangevoerde feiten en omstandigheden 
de gedane uitspraak resp. beslissing voldoende schragen, alsmede of de uitspraak resp. 
beslissing voldoende gemotiveerd is.  
 
8.3. In haar onderzoek betrekt de Commissie de vraag of de gewraakte uitspraak en de 
daarbij gegeven motivering blijven binnen de grondregels van de Vereniging, te weten de 
statuten, het huishoudelijk reglement, de beroepscode voor seksuologen, de door de ALV te 
eniger tijd vastgestelde besluiten, alsmede de algemene rechtsbeginselen die gelden in het 
Nederlandse recht.  
 
8.4. De Commissie oordeelt in tweede en laatste aanleg binnen de Vereniging. Van het 
oordeel van de Commissie staat geen beroep open bij een andere instantie binnen de 
Vereniging.  
 
RECHTSKRACHT  
 
Artikel 9  
 
9.1. Binnen de Vereniging hebben de oordelen van de Commissie dwingende kracht. Dat wil 
zeggen, dat de organen of instanties of personen, op wier besluiten of handelen het oordeel 
betrekking heeft, zich dienen te conformeren, hetzij in de vorm van herstel en correctie van 
de genomen besluiten of uitgevoerde handelingen, hetzij in de vorm van aanpassing van hun 
procedures, hetzij door het nemen van gepaste maatregelen, een en ander in aansluiting op 
het oordeel van de Commissie.  
 
9.2. De Commissie doet geen uitspraken over schadeclaims en kent geen 
schadevergoedingen toe. Verzoeken hieromtrent verwijst zij naar de geëigende instanties.  
 
ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSIE  
 
Artikel 10  
 
10.1. Wanneer een zaak aanhangig is gemaakt verrichten de leden van de Commissie hun 
onderlinge beraadslagingen en gezamenlijke oordeelsvorming los van enig overleg met of 
bemoeienis van welke personen, organen of instanties binnen en buiten de Vereniging dan 
ook.  
 
10.2. Wanneer enig lid van de Commissie enige beïnvloeding of poging daartoe in de 
hierboven genoemde zin ervaart, is hij verplicht dit onverwijld te melden bij de voorzitter van 
de Commissie of degene die hem vervangt. Laatstgenoemde houdt zo spoedig mogelijk 
beraad hierover met de leden waarbij een besluit genomen wordt over de te voeren actie, 
zoals het openbaar maken van de poging tot beïnvloeding.  
 
10.3. De leden van de Commissie betrachten volstrekte vertrouwelijkheid over de zaak. 
Geen mededelingen worden gedaan, en geen overleg gevoerd met wie dan ook, behoudens 
met die deskundigen waarover de behandelaars van de zaak het eens zijn.  
 
10.4. Ingeval van raadpleging van deskundigen wordt, voorafgaand aan het overleg, strikte 
vertrouwelijkheid ook van hun kant gevraagd, afgesproken en schriftelijk vastgelegd.  
 
10.5. Wanneer een lid van de Commissie op enigerlei wijze betrokken is, geweest is of 
redelijkerwijs kan worden, bij een persoon of kwestie in behandeling, dient hij of zij zich 
onmiddellijk uit de behandeling terug te trekken en zijn taak over te dragen aan een ander 
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lid. Talmen met het binnen de Commissie aan de orde stellen van een dergelijke 
betrokkenheid kan leiden tot een voordracht door de Commissie aan het bestuur tot 
royement van bedoeld lid uit de Commissie.  
 
AANHANGIG MAKEN VAN BEROEP  
 
Artikel 11  
 
11.1. Bij het instellen van beroep dient appellant schriftelijk aan te geven op welke, en 
beslissing zijn beroep betrekking heeft, wat de gronden zijn voor zijn beroep van welk deel 
van de uitspraak resp. beslissing hij vernietiging of herziening verwacht.  
 
11.2. De Commissie stuurt hem binnen acht werkdagen een bevestiging van ontvangst, 
vraagt zonodig nadere toelichting indien het beroep niet geheel duidelijk is, en stelt appellant 
op de hoogte van de komende procedure en daarmee gepaard gaande termijnen.  
 
11.3. De Commissie zendt na ontvangst van het beroep resp. van de nadere toelichting 
binnen een week bericht aan de verweerder met afschrift van het beroep, en stelt hem in de 
gelegenheid binnen een maand schriftelijk verweer in te dienen.  
 
11.4. Het ontvangen verweer zendt de Commissie binnen acht werkdagen naar appellant.  
 
BEHANDELING VAN HET BEROEP. 
 
Artikel 12  
 
12.1. De Commissie kan besluiten om voor onderling overleg gebruik te maken van 
communicatiemiddelen, naar de stand van de techniek. 
 
12.2. Na ontvangst van de stukken beraadt de Commissie zich binnen veertien werkdagen 
over de ontvankelijkheid van het beroep van appellant. 
 
12.3. De Commissie besluit tevens over de vraag of zij nader onderzoek gaat instellen naar 
de mogelijkheid van bemiddeling tussen partijen, en werkt zo nodig een voorstel hiertoe uit.  
 
12.4. Van de besluiten onder 12.2 en 12.3 zendt de Commissie binnen veertien werkdagen 
na dit overleg bericht aan appellant en verweerder. 
 
Artikel 13  
 
13.1. De commissie houdt zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na de 
ontvankelijkheidsverklaring een zitting, waarvoor appellant en verweerder worden 
uitgenodigd, hetzij om een schikking te beproeven, hetzij om partijen in de gelegenheid te 
stellen nadere toelichting te geven dan wel nader verweer te voeren. Indien deze termijn 
wordt overschreden zal overleg met beide partijen plaatsvinden.  
 
13.2. Partijen kunnen de Commissie verzoeken om niet in elkaars tegenwoordigheid te 
worden gehoord. Tenzij belangrijke procedurele of inhoudelijke redenen zich hiertegen 
verzetten zal de Commissie aan dit verzoek van een of van beide partijen gehoor geven. Bij 
afwijzing van het verzoek zal zij het besluit met redenen omkleed terstond meedelen.  
 
13.3. De Commissie kan op verzoek van een der partijen of ambtshalve besluiten om 
getuigen en deskundigen op te roepen. Hiervan doet zij terstond mededeling aan partijen.  
 
13.4. De Commissie kan met de deskundigen overeenkomen dat deze hun oordeel 
schriftelijk uitbrengen.  
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13.5. Partijen kunnen de Commissie verzoeken deskundigen een oordeel, mondeling of 
schriftelijk, te laten geven. De Commissie aanvaardt de inbreng van zulke deskundigen tenzij 
procedurele of inhoudelijke redenen zich hiertegen verzetten. De Commissie deelt haar 
oordeel in deze terstond mede.  
 
13.6. De Commissie gelast een nieuwe zitting voor het verhoor van getuigen en/of 
deskundigen op een tijdstip niet later dan zes weken na het besluit. Het onder 13.2 bepaalde 
is van toepassing op deze tweede zitting.  
 
13.7. Partijen kunnen zich laten bijstaan of zich laten vertegenwoordigen door 
vertrouwenspersonen, niet zijnde lid van een orgaan of instantie welke betrokken is 
(geweest) bij de onderhavige zaak. Indien een partij zulks aankondigt, doet deze partij 
hiervan tegelijk mededeling aan de Commissie en aan de tegenpartij.  
  
13.8. Van hetgeen ter zitting wordt behandel wordt door de ambtelijke secretaris een verslag 
op hoofdpunten gemaakt. Na fiattering van dit verslag door de Commissie wordt het 
toegezonden aan partijen. Laatstgenoemden krijgen hierbij de gelegenheid om binnen 
veertien dagen huns inziens wezenlijke aanvullingen of verbeteringen naar voren te brengen. 
De Commissie beslist aansluitend over de inhoud van het verslag, en doet hiervan binnen 
acht werkdagen mededeling aan partijen. 
 
13.9. De kosten van bijstand of vertegenwoordiging dienen te worden gedragen door de 
partij die deze inschakelt. De kosten van het verhoor van door partijen naar voren gebracht 
te getuigen en deskundigen worden gedragen door de partij die deze getuige(n) voordraagt. 
De kosten van het horen van deskundigen wier verschijning ambtshalve door de Commissie 
is bevolen worden gedragen door de Vereniging.  
 
DE UITSPRAAK  
 
Artikel 14  
 
14.1. Binnen een maand na de laatste zitting deelt de Commissie haar uitspraak schriftelijk 
mee aan appellant en verweerder, en als zij daar aanleiding toe ziet, aan het bestuur van de 
Vereniging.  
 
14.2. De Commissie bevestigt het in eerste aanleg gegeven oordeel, hetzij met gehele of 
gedeeltelijke overneming, hetzij met verbetering van de gronden, of doet, met gehele of 
gedeeltelijke wijziging van het oordeel, uitspraak in de aanhangige zaak.  
 
DE SANCTIES  
 
Artikel 15  
 
15.1. De Commissie kan dezelfde sancties opleggen resp. dezelfde besluiten nemen 
waartoe de in eerste aanleg oordelende instantie bevoegd is.  
  
15.2. In het bijzonder kan de Commissie de volgende maatregelen nemen:  

A. aanwijzingen geven aan de veroordeelde partij om naar vermogen bij te dragen aan 
herstel van aangericht leed of immateriële schade.  

B. aanwijzingen geven aan de veroordeelde partij om zodanige maatregelen te treffen 
dat herhaling van dezelfde of verwante situaties wordt voorkomen.  

C. publicatie van de opgelegde sanctie of aanwijzing gelasten, met de gronden waarop 
zij berust, op een door de Commissie te bepalen wijze.  
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15.3. De Commissie kan, hiernaast of in plaats hiervan, aanwijzingen geven aan het bestuur, 
de ALV of een bepaald orgaan van de Vereniging om een nader onderzoek in te stellen naar 
bepaalde procedurele of inhoudelijke werkwijzen van een of meer instanties binnen de 
Vereniging en daarover verslag uit te brengen aan de ALV.  
Deze laatste dient door het bestuur in de gelegenheid te worden gesteld om open over de 
genoemde werkwijzen te discussiëren en conclusies te trekken voor beleid in de toekomst.  
 
15.4. De behandeling van een beroep kan eindigen doordat een beslissing gevraagd wordt 
waartoe de Commissie zichzelf niet bevoegd of geëigend acht. De Commissie doet hiervan 
mededeling aan partijen en, indien dit aan de orde is, aan het bestuur, onder vermelding van 
de gronden waarop het oordeel berust.  
 
15.5. De Commissie kan partijen voor de hoofdzaak of voor een deel van het geschil 
doorverwijzen naar andere instellingen, bijvoorbeeld de burgerlijke rechter.  
 
STEMVERHOUDING  
 
Artikel 16  
 
16.1. Besluiten binnen de Commissie worden genomen met meerderheid van stemmen.  
 
16.2 Wanneer door omstandigheden een even aantal aan de stemming deelneemt en de 
stemmen staken, zal met het besluit gewacht worden tot het oneven aantal is hersteld. Van 
een eventueel uitstel van het besluit wordt terstond mededeling gedaan aan partijen.  
 
16.3. Naar buiten toe blijven steeds onbekend zowel de stemverhouding als wie voor of 
tegen stemde.  
 
JAARVERSLAG  
 
Artikel 17  
 
17. Jaarlijks zal de Commissie een verslag presenteren aan de ALV over haar 
werkzaamheden. Zij zal dit hiertoe tijdig aan het bestuur doen toekomen.  


