REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK
Nederlands Genootschap voor Sportmassage
Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
NGS:
Nederlands Genootschap voor Sportmassage gevestigd te Arnhem.
Gedragsregels:
De Gedragsregels voor Sportmasseurs zoals vastgesteld door het NGS.
Leden:
Personen zoals omschreven in artikel 5 en 6 van de Statuten van het NGS.
Klacht:
Een uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling of bejegening
door een lid van het NGS in de uitoefening van zijn beroep.
Klager:
Ieder die zich benadeeld voelt door de diensten van een lid van het NGS.
Klaagschrift:
Iedere schriftelijke melding van een klager waarin deze verzoekt om de klacht
in formele behandeling te nemen.
Beklaagde:
Een lid van het NGS over wie geklaagd wordt.
Sportmasseur:
De door het NGS als zodanig gediplomeerde, die lid is van het NGS, of was
op het moment van het begin van de gebeurtenis die tot de klacht geleid heeft.
Hoofdbestuur:
Hoofdbestuur van het NGS.
Artikel 2
De tuchtrechtspraak omvat het beoordelen van handelen en/of nalaten van leden van het NGS naar
aanleiding van een ingediende klacht en het beslissen omtrent het opleggen van disciplinaire
maatregelen aan deze leden, ingeval zij zich hebben gedragen in strijd met één of meer bepalingen van
de op hen van toepassing zijnde Gedragsregels voor Sportmasseurs.
Bevoegde organen
Artikel 3
De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de Tuchtcommissie op basis van eigen
vooronderzoek, met hoger beroep op de Commissie van Beroep, welke in hoogste ressort oordeelt.
Werkingssfeer
Artikel 4
1. De bepalingen van dit Reglement zijn van toepassing op alle categorieën van leden.
2. Wanneer blijkt, na opzegging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar door het
Hoofdbestuur op grond van het ondanks herhaalde aanmaning niet voldoen aan de financiële
verplichtingen jegens het NGS, dat het opgezegde lid voor 1 januari van het verenigingsjaar, volgende
op het jaar waarin de opzegging plaatsvond, betrokken is of wordt bij een tuchtzaak, zoals bedoeld in
artikel 2 van dit reglement, zal de afhandeling van de tuchtzaak volledig geschieden volgens de in het
Reglement gestelde regels en zal het betrokken lid ook na het eindigen van zijn lidmaatschap ten
aanzien van de behandeling en de uitspraak tot hetzelfde verplicht en gerechtigd zijn als ware hij nog
lid.
3. Mocht in een situatie, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, het betrokken lid alsnog tijdig en op de
voorgeschreven wijze zijn lidmaatschap schriftelijk opzeggen, dan zal de afhandeling van de tuchtzaak
volledig geschieden volgens de in het Reglement gestelde regels en zal het betrokken lid ook na het
eindigen van zijn lidmaatschap ten aanzien van de behandeling en de uitspraak tot hetzelfde verplicht
en gerechtigd zijn als ware hij nog lid.

Reglement NGS tuchtrechtspraak
Versie mei 2010

1

Artikel 5
Leden, ten aanzien van wie een maatregel, als bedoeld in artikel 32, lid 1 sub d van dit reglement is
opgelegd, hebben gedurende de loop van de schorsing geen enkel recht, doch zijn gehouden de
verplichtingen der leden na te komen.
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TUCHTCOMMISSIE
Samenstelling
Artikel 6
1. De Tuchtcommissie bestaat uit drie leden, alsmede twee plaatsvervangende leden. De leden en
plaatsvervangende leden dienen tenminste vijf jaar lid te zijn van het NGS en gedurende die periode als
sportmasseur werkzaam te zijn geweest.
2. De leden en plaatsvervangend leden van de Tuchtcommissie worden voor een termijn van drie jaren
gekozen in de Algemene Vergadering van het NGS. In een tussentijdse vacature zal door het
Hoofdbestuur worden voorzien door aanwijzing van een lid, welke benoeming duurt tot de dag waarop
de eerstvolgende Algemene Vergadering van het NGS wordt gehouden.
3. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, doch niet meer dan twee maal, zodat een lid in totaal
maximaal negen jaren zitting heeft in de Tuchtcommissie.
4. De voorzitter van de Tuchtcommissie wordt door het Hoofdbestuur, na overleg met de
Tuchtcommissie, benoemd.
5. De leden van de Tuchtcommissie en andere bij de procedure betrokkenen, waaronder de
administratieve ondersteuning, hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen
hen uit hoofde van hun functie dan wel uit hoofde van hun betrokkenheid bekend is geworden.
6. De geheimhoudingsplicht duurt ook voort na beëindiging van het lidmaatschap van de
Tuchtcommissie.
Artikel 7
Het lidmaatschap van de Tuchtcommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het
Hoofdbestuur en van de Commissie van Beroep.
Overige bepalingen
Artikel 8
De leden van de Tuchtcommissie treden op als wijze mannen die recht doen naar redelijkheid en
billijkheid. De leden van de Tuchtcommissie zijn onafhankelijk van het NGS.
Artikel 9
De Tuchtcommissie beslist met gewone meerderheid van stemmen, de mening van een minderheid
wordt niet vermeld.
Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter van de Tuchtcommissie.
Artikel 10
1. Een lid van de Tuchtcommissie kan zich verschonen, indien er te zijnen aanzien feiten of
omstandigheden bestaan, waaruit de (schijn van) partijdigheid zou kunnen blijken.
2. Op verzoek van een partij kan een lid van de Tuchtcommissie worden gewraakt, indien er te
zijnen aanzien feiten of omstandigheden bestaan, waardoor de onpartijdigheid schade zou kunnen
lijden.
3. Over de wraking wordt door de overige leden van de Tuchtcommissie zo spoedig mogelijk beslist.
In geval van het staken van stemmen is het verzoek tot wraking toegestaan.
4. Een lid dat zich heeft verschoond of dat gewraakt is wordt vervangen door een plaatsvervangend
lid.
Reglement NGS tuchtrechtspraak
Versie mei 2010

3

Artikel 11
Indien een lid van de Tuchtcommissie partij is bij een klacht, wordt zijn plaats ingenomen door een
plaatsvervangend lid.
Artikel 12
1. De Tuchtcommissie kan getuigen en deskundigen horen.
2. De secretaris van de Tuchtcommissie maakt van het verhoor een schriftelijk verslag. Het verslag
wordt door de gehoorde ondertekend. Weigert de gehoorde het verslag te ondertekenen, dan wordt
hiervan aan de voet van het verslag melding gemaakt met opgave van reden(en).
Artikel 13
De zittingen van de Tuchtcommissie zijn niet openbaar, tenzij de Tuchtcommissie anders beslist.
Artikel 14
1. De leden en plaatsvervangende leden van de Tuchtcommissie, de door de Tuchtcommissie
gehoorde getuigen en deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht van al hetgeen hen in deze
kwaliteit ter kennis komt.
2. De Tuchtcommissie zal slechts gebruik maken van gegevens die zelf door de klager zijn verstrekt
aan de Tuchtcommissie dan wel op een eerder moment aan de beklaagde.
Artikel 15
1. De Tuchtcommissie doet jaarlijks vóór 1 maart verslag van haar werkzaamheden aan het
Hoofdbestuur.
2. In het jaarverslag worden geen tot de individuele persoon herleidbare gegevens opgenomen.
3. De Tuchtcommissie draagt zorg voor een registratie van ontvangen klachten en een verslaglegging
van verrichte activiteiten in het kader van de klachtbehandeling.
4. De Tuchtcommissie doet, voor zover nodig, aanbevelingen aan het Hoofdbestuur over
mogelijkheden voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg op grond van signalen,
ontvangen uit meerdere door haar ontvangen in behandeling genomen klachten.
Artikel 16
1. De leden en de plaatsvervangend leden ontvangen vergoeding van onkosten ten laste van het NGS.
De vergoedingsregeling is door het Hoofdbestuur vastgelegd in Bijlage 1 van de Financiële Paragraaf,
de Declaratieregeling.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de Tuchtcommissie,
gehoord de overige leden van de Tuchtcommissie.
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COMMISSIE VAN BEROEP
Samenstelling
Artikel 17
1. De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden, benoemd door de
Algemene Vergadering van het NGS.
2. De leden en plaatsvervangend leden van de Commissie van Beroep worden voor een termijn van
drie jaren gekozen in de Algemene Vergadering van het NGS. Een tussentijdse vacature zal door het
Hoofdbestuur worden voorzien door aanwijzing van een lid, welke benoeming duurt tot de dag waarop
de eerstvolgende Algemene Vergadering van het NGS wordt gehouden.
Artikel 18
1. Artikel 6, leden 3 tot en met 6, artikel 7 van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing.
2. De Commissie van Beroep bestaat bij de afdoening van een klacht uit een voorzitter en twee leden.
3. De Commissie van Beroep beslist met gewone meerderheid van stemmen, de mening van een
minderheid wordt niet vermeld.
4. De Commissie van Beroep regelt zelf haar werkwijze voor zover dit reglement de werkwijze van de
Commissie niet regelt.
Artikel 19
Het lidmaatschap van de Commissie van Beroep is onverenigbaar met het lidmaatschap van het
Hoofdbestuur of van de Tuchtcommissie.
Overige bepalingen
Artikel 20
De artikelen 8 en 10 tot en met 16 van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing.
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TUCHTRECHTSPRAAK
Procedure in eerste aanleg
Artikel 21 De klacht; het klaagschrift
1.Een klacht tegen een lid van het NGS kan worden ingebracht door een ieder die zich benadeeld voelt
door de diensten van een NGS lid of door het Hoofdbestuur.
2. Een klacht wordt door een gemotiveerde schriftelijke omschrijving van die klacht ingediend -bij de
secretaris van de Tuchtcommissie en dient in ieder geval de volgende punten te omvatten:
- volledige naam en adresgegevens van de klager
- volledige naam van de beklaagde
- zo mogelijk de adresgegevens van de beklaagde
- indien geen adresgegevens kunnen worden verstrekt, dient de klager de beklaagde betrokkene
zodanig te identificeren dat voor de Tuchtcommissie duidelijk is tegen wie de klacht zich
richt.
- een directe link naar de artikelen in de Gedragscode van het NGS, die de klager ten grondslag
legt aan zijn klacht
- een duidelijke omschrijving van de klacht(en)
- eventuele getuigenverklaringen op schrift
- ondertekening van de klacht door de klager of diens gemachtigde
- ingeval van een gemachtigde dient een duidelijke machtiging te worden overgelegd, waarin de
naam, de functie van de gemachtigde en de adresgegevens voorzien
3. Afgezien van het gestelde in het vorig lid dient het klaagschrift te zijn opgesteld in de Nederlandse
taal en dient het klaagschrift in drievoud te worden ingediend bij de Tuchtcommissie.
Artikel 22 Voeging en splitsing van klachten
De Tuchtcommissie is bevoegd samenhangende klachten te voegen en gevoegde klachten te splitsen.
De Tuchtcommissie zal niet tot voeging dan wel splitsing overgaan, indien een der partijen zich daar
uitdrukkelijk toe verzet.
Artikel 23 In behandeling en bevestiging
1. De Tuchtcommissie neemt kennis van alle niet-anonieme klachten, welke door middel van een
klaagschrift, welke voldoet aan de in artikel 21 gestelde eisen en bevestigt haar ontvangst binnen
veertien dagen na indiening van het klaagschrift.
2. Indien de klacht onvoldoende is gemotiveerd, wordt de klager in de gelegenheid gesteld zijn klacht
van een nadere motivering te voorzien.
3. De Tuchtcommissie brengt van een klaagschrift, welke voldoet aan de in artikel 21 gestelde eisen,
binnen een termijn van (10-12) weken verslag uit van haar bevindingen.
4 Indien de termijn zoals in lid 3 aangeduid wordt overschreden zal de Tuchtcommissie partijen
hiervan schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen.
Artikel 24 Onbevoegdheid en niet ontvankelijkheid
1. De Tuchtcommissie is bevoegd een klacht niet in behandeling te nemen of de behandeling op te
schorten, indien blijkt, dat de klacht wordt of zal worden behandeld door een overheidsorgaan, dat
bevoegd is tot het opleggen van tucht- en/of strafmaatregelen.
2. Indien de Tuchtcommissie meent, dat een klacht (tevens) behoort te worden behandeld door een
overheidsorgaan, dan zal zij aan de klager in overweging geven zijn klacht (tevens) bij het betreffende
orgaan in te dienen, dan wel aangifte te doen.
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3. De Tuchtcommissie kan zonder partijen daaromtrent gehoord te hebben uitspraak doen indien zij
van mening is dat zij niet ontvankelijk is, niet bevoegd is of behandeling van de klacht achterwege
dient te worden gelaten.
4. De Tuchtcommissie dient zich niet ontvankelijk te verklaren indien een van de volgende situaties
zich voordoet:
a. een procedure over dezelfde klacht reeds door een andere rechtsprekend orgaan in behandeling is, is
geweest of in kracht van gewijsde is gegaan.
b. een NGS sportmasseur diensten c.q. handelingen verricht heeft, al dan niet commercieel, waarbij de
behandelend masseur in strijd heeft gehandeld met de visie van de NGS op het moment dat de
behandeling werd ondergaan, met uitzondering van situaties waarvan sprake is geweest van privébehandelingen, een en ander ter beoordeling van de voorzitter van de Tuchtcommissie.
c. er meer dan vijf jaar is verstreken vanaf het moment dat de behandeling waarover geklaagd wordt
heeft plaatsgevonden.
5. De Tuchtcommissie is niet bevoegd indien de klager niet voldoet aan de eisen welke gesteld worden
aan het klaagschrift
Artikel 25 Beslissing
1. Een beslissing van de Tuchtcommissie, als bedoeld in artikel 24 van dit reglement, wordt
schriftelijk aan klager medegedeeld.
2. Een dergelijke beslissing wordt niet geacht te zijn een uitspraak van de Tuchtcommissie als bedoeld
in artikel 37, lid 1 van dit reglement.
Artikel 26 Verweerschrift
1. Wanneer een klacht in behandeling wordt genomen, zendt de Tuchtcommissie een afschrift
van de klacht aan de beklaagde. De beklaagde wordt meegedeeld dat deze binnen vier weken na
verzending een verweerschrift in drievoud kan indienen.
2. Van het verweerschrift zendt de Tuchtcommissie een afschrift aan klager.
Indien daartoe naar het oordeel van de Tuchtcommissie aanleiding bestaat, geeft zij binnen door haar
te bepalen termijnen gelegenheid tot schriftelijke re- en dupliek.
3. De in dit artikel bepaalde termijnen kunnen op verzoek van de desbetreffende partij eenmalig
worden verlengd met een door de Tuchtcommissie te bepalen termijn. Reageert de desbetreffende
partij niet binnen de gestelde termijn, dan wordt deze geacht geen gebruik te willen maken van de
mogelijkheid het gevraagde schriftuur in te dienen. Een na de tweede termijn ingediend schriftuur
wordt geacht niet te zijn ingediend.
Artikel 27 Uitspraak enkel op klaagschrift
Wanneer de beklaagde geen verweer voert, wordt de klacht gegrond verklaard, tenzij de klacht
de Tuchtcommissie ongegrond voorkomt. De aan de behandeling verbonden kosten kunnen bij de
uitspraak geheel of ten dele ten laste van beklaagde gebracht worden.
De kosten worden door de Tuchtcommissie vastgesteld ingevolge artikel 30, lid f van dit
reglement.
Artikel 28 Mondelinge behandeling
1. Indien de Tuchtcommissie van oordeel is dat de klacht geen mondelinge behandeling behoeft,
bericht zij dit aan klager en beklaagde, onder mededeling dat zij wel tot een mondelinge
behandeling zal overgaan indien klager of beklaagde, dan wel beiden, binnen veertien dagen
daartoe de wens te kennen geven.
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2. Indien de Tuchtcommissie van oordeel is, dat de klacht mondelinge behandeling behoeft, of, indien
klager of beklaagde, dan wel beiden, de wens daartoe te kennen hebben gegeven, roept zij klager en
beklaagde op om ter zitting van de Tuchtcommissie te verschijnen.
3. Partijen zijn verplicht in persoon, eventueel vergezeld door een gemachtigde, die in het bezit is van
een deugdelijke machtiging, te verschijnen. Indien een der partijen niet verschijnt kan de
Tuchtcommissie aan het niet gehoor geven aan de oproep van de Tuchtcommissie de conclusie
verbinden welke zij geraden acht.
4. Op verzoek van een der partijen kan tijdens de hoorzitting tot het horen van getuigen worden
overgegaan. In voorkomend geval dient het horen van getuigen aan de Tuchtcommissie en aan de
andere partij uiterlijk zeven dagen voor de hoorzitting schriftelijk te worden medegedeeld. De kosten
van de getuigen zullen worden gedragen door de partij die de getuige oproept. In de tuchtrechtelijke
uitspraak zal de Tuchtcommissie een uitspraak doen over de verschuldigdheid van deze kosten door de
in het ongelijk gestelde partij.
Artikel 29
1. Tenzij lid 2 van dit artikel van toepassing is, hoort de Tuchtcommissie ter zitting klager en
beklaagde in elkaars tegenwoordigheid, zo ze zijn verschenen. Tenzij lid 2 van dit artikel van
toepassing is, worden getuigen en deskundigen door de Tuchtcommissie eveneens, zo ze zijn
verschenen, in tegenwoordigheid van klager en beklaagde gehoord. Klager en beklaagde krijgen
de gelegenheid aan getuigen en deskundigen vragen te stellen.
2. Confrontatie van klager en beklaagde blijft achterwege, indien daartoe, al dan niet op verzoek van
partijen of van één van hen, naar het oordeel van de Tuchtcommissie redenen bestaan.
3. De klager en beklaagde hebben recht op inzage van alle bij de behandeling van officiële klacht
ingebrachte stukken.
4. Aan de beklaagde wordt het laatste woord gelaten.
5. De secretaris van de Tuchtcommissie maakt van de mondelinge behandeling een verslag op, dat
door de voorzitter en de secretaris van de Tuchtcommissie wordt vastgesteld en ondertekend.
Artikel 30
1. Indien de Tuchtcommissie van oordeel is dat een lid zich heeft gedragen in strijd met een of
meer bepalingen van de van toepassing zijnde Gedragsregels voor Sportmasseurs zal de
Tuchtcommissie aan het Hoofdbestuur een onafhankelijke bindende uitspraak zal doen over de op te
leggen volgende maatregelen of een combinatie, eventueel voorzien van de periode waarvoor deze
sanctie geldt:
a. Waarschuwing.
b. Berisping.
c. Schorsing van het lidmaatschap voor de tijd van ten hoogste één jaar, eventueel onder vaststelling
van de voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn alvorens de geschorste rechten weer kunnen
herleven.
d. Ontzetting uit het lidmaatschap.
e. Doorhaling van de registratie in het Centraal Kwaliteitsregister van het NGS.
f. Veroordeling tot vergoeding van de kosten van de Tuchtcommissie.
2. Het Hoofdbestuur dient te allen tijde een beslissing te nemen geheel conform de uitspraak van de
Tuchtcommissie.
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3. Het Hoofdbestuur kan bepalen, dat één of meer van de door haar opgelegde maatregelen pas
zullen ingaan, indien de betrokkene één of meer door de Tuchtcommissie vast te stellen bijzondere
voorwaarden niet binnen een daarvoor te stellen termijn volledig is nagekomen.
Artikel 31 Bekendmaking uitspraak
1. Het Hoofdbestuur kan bepalen dat haar uitspraak, nadat deze onherroepelijk is geworden, op een
door haar te bepalen wijze openbaar zal worden gemaakt, al dan niet met opneming van de personalia
van beklaagde c.q. met opneming van de motivering. Deze bijzondere bepaling wordt in de uitspraak
vermeld.
2. Indien krachtens lid 1. van dit artikel is bepaald dat de uitspraak op enigerlei wijze openbaar zal
worden gemaakt, draagt het Hoofdbestuur hiervoor zorg.
Artikel 32 Uitspraak
1. Het Hoofdbestuur doet schriftelijk uitspraak binnen een termijn van twee weken nadat de
Tuchtcommissie haar oordeel kenbaar heeft gemaakt. Deze uitspraak wordt met redenen omkleed en
door de voorzitter en de secretaris van de Tuchtcommissie ondertekend. De uitspraak wordt
gedagtekend.
2.Indien de termijn zoals in lid 1 aangeduid wordt overschreden zal het Hoofdbestuur partijen hiervan
schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen.
Artikel 33
De uitspraak wordt door de secretaris van het Hoofdbestuur, met vermelding van het bepaalde in
artikel 31 van dit reglement aan klager en beklaagde toegezonden.
Artikel 34 Beroep en beroepstermijn
De uitspraak gaat in kracht van gewijsde door het verstrijken van de beroepstermijn zonder dat
beroep is ingesteld.
Artikel 35
Indien een maatregel is opgelegd, zendt de secretaris van het Hoofdbestuur, zodra de beroepstermijn is
verstreken, hiervan mededeling aan het bestuur van de afdeling waartoe de betrokkene behoort.
Artikel 36
Na afdoening van een zaak worden de daarop betrekking hebbende stukken gedeponeerd in het
vertrouwelijk archief van het NGS onder beheer van de Manager Strategie en Beleid van het
NGS die wordt aangemerkt als registerhouder in het kader van de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Procedure in beroep
Artikel 37
1. Bij de Commissie van Beroep kan beroep worden ingesteld tegen een uitspraak van het
Hoofdbestuur door klager en beklaagde. Het beroep dient te worden ingesteld binnen vier weken na de
dag van verzending van de uitspraak.
2. Het beroep wordt ingesteld door het indienen bij de secretaris van de Commissie van Beroep
van een gemotiveerd beroepsschrift.
3. Beklaagde kan van een uitspraak als bedoeld in artikel 27 van dit reglement, binnen een termijn van
vier weken, beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep.
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Artikel 38
De secretaris van de Commissie van Beroep zendt een afschrift van het beroepsschrift aan de
wederpartij onder mededeling dat deze binnen een bepaalde termijn, welke tenminste veertien
dagen en ten hoogste vier weken beloopt, schriftelijk kan reageren. Van het antwoord zendt de
secretaris van de Commissie van Beroep een afschrift aan appellant.
Artikel 39
De secretaris van de Commissie van Beroep geeft van het instellen van beroep kennis aan de secretaris
van het Hoofdbestuur en de voorzitter van de Tuchtcommissie met uitnodiging tot toezending van alle
op de zaak betrekking hebbende stukken.
Artikel 40
1. De Commissie van Beroep kan besluiten zonder mondelinge behandeling op de stukken recht
te doen.
2. Indien de Commissie van Beroep tot mondelinge behandeling besluit, roept zij partijen op ter
zitting van de Commissie van Beroep te verschijnen.
3. De artikelen 28, 29 en 30 van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 41
1. De Commissie van Beroep kan de uitspraak van het Hoofdbestuur in beroep:
Bevestigen.
Geheel of gedeeltelijk vernietigen.
2. Indien de Commissie van Beroep de uitspraak van het Hoofdbestuur geheel of gedeeltelijk
vernietigt, stelt zij daarvoor een nieuwe uitspraak in de plaats.
3. De uitspraken van de Commissie van Beroep worden gedaan met gewone meerderheid van
stemmen, uiterlijk zes weken na de laatste zitting.
3. De uitspraak wordt op schrift gesteld en door de voorzitter en de secretaris van de Commissie van
Beroep ondertekend.
4. De uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend voor partijen met ingang van de dag waarop
hij is gedaan.
Artikel 42
1. De secretaris van de Commissie van Beroep zendt van de met redenen omklede uitspraak in
hoger beroep gedaan, binnen de termijn van twee weken nadat de Commissie van Beroep haar
oordeel kenbaar heeft gemaakt, afschrift aan partijen, aan het Hoofdbestuur en aan de
Tuchtcommissie.
2.Indien de termijn zoals in lid 1aangeduid wordt overschreden zal de secretaris van de Commissie
van Beroep partijen hiervan schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen
Artikel 43
De artikelen 35 en 36 zijn van overeenkomstige toepassing.
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SLOTBEPALINGEN
Artikel 44
Dit Reglement kan worden aangehaald als: "Reglement Tuchtrechtspraak".
Artikel 45
Wijzigingen in dit Reglement worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van het NGS op
aanbeveling van de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep.
Dit reglement treed in werking met ingang van 16-05-2009. Dit reglement strekt ter vervanging de
eerder gepubliceerde “Tuchtregels” van het NGS.

Reglement NGS tuchtrechtspraak
Versie mei 2010

11

