Formeel tuchtrecht
Raad van Toezicht en Hof van Toezicht TBNG
artikel 1
De tuchtrechtspraak van de TBNG wordt in eerste aanleg uitgeoefend door een Raad van Toezicht.
artikel 2
Van een uitspraak van de Raad van Toezicht kan in hoger beroep gekomen worden bij het Hof van
Toezicht van de TBNG.
artikel 3
lid 1
De Raad van Toezicht en het Hof van Toezicht oordelen met 3 of 5 leden. De samenstelling van
beide colleges vindt plaats als bepaald in artikel 4.
lid 2
De voorzitter van de Raad en het Hof moeten voldoen aan de vereisten tot benoembaarheid tot
rechter in een arrondissementsrechtbank als gesteld in art. 48 van de Wet op de Rechterlijke
Organisatie. De andere leden zijn registertherapeuten die minimaal 5 jaar werkzaam zijn als
beroepsbeoefenaar binnen de natuurlijke gezondheidszorg .
artikel 4
lid 1
De voorzitter en de leden van Raad en Hof worden benoemd door het bestuur van de Stichting
Tuchtrecht Beroepen natuurlijke gezondheidszorg.
lid 2
De leden van de Raad en het Hof worden benoemd voor een periode van 4 jaren. Herbenoeming is
mogelijk. De leden treden af bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd of als zij niet meer voldoen
aan de voor benoeming gestelde eisen. De leden blijven in functie totdat in hun opvolging is
voorzien en voor de reeds aanhangige zaken tot de betreffende uitspraak is gedaan.
lid 3
Tussentijds ontslag kan geschieden door het bestuur indien een lid
a. bij onherroepelijk geworden uitspraak is veroordeeld wegens misdrijf;
b. onder curatele is gesteld; of op andere wijze de vrije beschikking of het beheer over zijn
goederen heeft verloren;
c. bij onherroepelijke uitspraak onderworpen is aan een tuchtmaatregel als genoemd in artikel
22.
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artikel 5
lid 1
De voorzitters worden benoemd als zodanig voor de Raad of het Hof.
lid 2
Voor elke zaak worden de overige 2 of 4 leden door de voorzitter van de Raad of het Hof bij
toerbeurt uit de lijst van de leden aangewezen.
lid 3
De leden kunnen geen zitting hebben in het Hof voor een zaak waarover zij in de Raad reeds
geoordeeld hebben.
artikel 6
Klachten betreffende registertherapeuten of kandidaat registertherapeuten, die zijn geregistreerd
bij een door de TBNG erkend registratie instituut of beroepsvereniging, worden schriftelijk bij het
ambtelijk secretariaat van de TBNG ingediend en ter kennis gebracht van in eerste instantie de
Raad van Toezicht.
artikel 7
De leden van de Raad en het Hof zijn verplicht tot geheimhouding m.b.t. de beraadslagingen
welke tot een vonnis hebben geleid. De zitting en het vonnis zelf zijn openbaar.
artikel 8
De Raad en het Hof worden bijgestaan door een secretaris die geen lid is van de Raad of van het
Hof.
artikel 9
lid 1
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij ambtelijk secretariaat van de Stichting
Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg. De ambtelijk secretaris stuurt deze
klacht binnen een periode van hoogstens 8 werkdagen door naar de voorzitter van de Raad van
Toezicht, indien is gebleken dat zowel de klager als de aangeklaagde voldoet aan de omschrijving
zoals hierboven is aangegeven.
lid 2
Het klaagschrift houdt tenminste in:
a. naam en adres van de klager;
b. naam en adres of praktijkadres van de therapeut;
c. feiten waarover geklaagd wordt.
artikel 10
De voorzitter kan een voorlopig onderzoek instellen. Hij kan daartoe partijen, getuigen en
deskundigen horen.
artikel 11
De voorzitter kan een klacht die kennelijk ongegrond is of onvoldoende van gewicht is bij met
redenen omklede beslissing schriftelijk afwijzen. Hiertegen is geen beroep mogelijk
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Procedure ter zitting
artikel 12
De secretaris zendt een afschrift van de klacht aan de therapeut. De therapeut wordt in de
gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren. Desgewenst krijgen partijen gelegenheid voor repliek
respectievelijk voor dupliek, waarna een zitting plaatsvindt. Klager en therapeut worden
schriftelijk voor deze zitting van de Raad opgeroepen.
Tussen de verzending van de oproep en de zitting ligt een periode van minimaal vier weken. De
oproep vermeldt de samenstelling van de Raad. Hiertegen is protest mogelijk.
artikel 13
Twee weken voor de zitting liggen alle stukken met betrekking tot de klacht voor klager en
therapeut ter inzage ten kantore van de voorzitter van de Raad of in geval van hoger beroep ten
kantore van de voorzitter van het Hof.
artikel 14
Klager en therapeut worden ter zitting gehoord. Deze zitting vindt zowel bij de Raad als in hoger
beroep bij het Hof, in het openbaar plaats. Partijen kunnen zich laten bijstaan door een raadsman
die de hoedanigheid van meester in de rechten heeft.
artikel 15
Klager en therapeut, maar ook de Raad of het Hof ambtshalve, kunnen ter zitting getuigen of
deskundigen doen horen. Indien partijen van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, dan
dienen zij de Raad respectievelijk het Hof, maar ook elkaar hiervan minimaal veertien dagen voor
de zitting schriftelijk in kennis te stellen. Het behandelend college kan het horen van bedoelde
getuigen en of deskundigen aan één van haar leden opdragen.
artikel 16
Aan getuigen en deskundigen kan door de voorzitter een vergoeding voor gemaakte kosten
verleend worden. Bij eindvonnis worden deze kosten ten laste van één van beide partijen
gebracht.
artikel 17
Binnen twee maanden na sluiting van het onderzoek ter zitting wordt de eindbeslissing
uitgesproken. Deze uitspraak bevat de gronden waarop zij berust.
artikel 18
Van de uitspraak wordt een afschrift verzonden aan de klager, de therapeuten het bestuur van de
beroepsvereniging en/of registratie instituut.
Afdeling klacht en tuchtrecht van de TBNG heeft een archief van alle uitspraken.
Ofwel de Raad, als het Hof van Toezicht beslissen bij meerderheid van stemmen zonder dat het
minderheidsstandpunt in de te geven beslissing zal zijn vermeld.

3

Tuchtmaatregelen
artikel 19
Een therapeut die zich schuldig maakt aan een schending van de te hanteren gedragsregels voor
natuurgeneeskundig therapeuten, geregistreerd bij een der door de TBNG erkende registratie
instituten.
dan wel
Op andere wijze in zijn of haar hoedanigheid als therapeut(e) in strijd handelt met het belang van
een goede uitoefening van de natuurlijke geneeskunde kan onderworpen worden aan een van de
navolgende tuchtmaatregelen:
a. schuldig verklaring zonder oplegging van tuchtmaatregel;
b. waarschuwing;
c. berisping;
d. geldboete van ten hoogste vijfduizend euro;
e. schorsing als registertherapeut, met aantekening van die schorsing in het registervoor een
periode van
maximaal twee jaar;
f. doorhaling in het register van een door de TBNG erkend registerinstituut.
Van een op te leggen tuchtmaatregel kan worden bepaald dat deze geheel of gedeeltelijk niet ten
uitvoer zal worden gelegd, tenzij het beslissend college later anders mocht bepalen op grond dat
beklaagde zich in een als proeftijd door het beslissend college aangemerkte periode wederom aan
een schending van het tuchtrecht heeft schuldig gemaakt dan wel een bijzondere voorwaarde
welke in de beslissing mocht zijn gesteld, niet heeft nageleefd.
Bijzondere voorwaarden als hiervoor bedoeld, kunnen o.m. zijn de verplichting tot het vergoeden
van schade en door het college gestelde voorwaarden betreffende de praktijk van beklaagde.
artikel 20
Geldboetes vervallen aan de TBNG.
artikel 21
Indien het tuchtrechtmaatregel opleggend college zulks wenselijk oordeelt, kan zij besluiten tot
openbaarmaking van de door haar opgelegde uitspraak, al dan niet met de gronden waarop zij
berust en op een wijze die het college in kwestie dienstig oordeelt.
artikel 22
Een therapeut die na daartoe door het Bestuur gemaand te zijn, niet voldoet aan de betaling van
een opgelegde geldboete wordt geschorst als lid van de beroepsvereniging totdat de boete in
kwestie volledig is voldaan. De schorsing wordt aangetekend in het register van de TBNG alsmede
in het register van het door de TBNG erkende registratie instituut.
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Hoger beroep
artikel 23
Van een beslissing van de Raad kunnen klager of therapeut in hoger beroep komen bij het Hof van
Toezicht van de TBNG.
artikel 24
Het beroep wordt schriftelijk ingediend bij het bureau van de TBNG binnen 30 dagen na
dagtekening van de uitspraak van de Raad.
artikel 25
Het bepaalde onder procedure bij de Raad en procedure ter zitting is van overeenkomstige
toepassing. De artikelen 9 t/m 11 zijn niet van toepassing.
artikel 26
Gedurende het hoger beroep is de beslissing van de Raad geschorst.

Wraking
artikel 27
lid 1
De klager of de therapeut ten aanzien van wie geklaagd is, kan binnen drie dagen na ontvangst
van de oproeping om voor de Raad of het Hof te verschijnen, bij schriftelijk ingediend
verzoekschrift elk lid van de Raad of het Hof dat over de zaak zal oordelen, wraken indien dat lid
van Raad of Hof naar het oordeel van bedoelde partij in redelijkheid in de onderwerpgelijke
casuïstiek niet vrij staat.
lid 2
De Raad of het Hof oordeelt zo spoedig mogelijk over het verzoekschrift. Indien de Raad of het
Hof de wraking gegrond acht, benoemt de voorzitter een ander lid overeenkomstig artikel 5:3.
lid 3
Van een beslissing van de Raad als genoemd in lid 2 is geen hoger beroep mogelijk.
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