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Tuchtrecht 

 

 
Tuchtrecht na uitspraak Geschillencommissie 

 

Alle leden van de VIV zijn aangesloten bij een rijks-erkende geschillenregeling. 

Naast een uitspraak door de Geschillencommissie bestaat de mogelijkheid om een klacht 

voor te leggen aan een tuchtcollege.  

Indien de geschillencommissie een klacht niet ontvankelijk verklaart, heeft dit geen 

doorwerking op het voorleggen aan het tuchtcollege. 

Alle VIV leden worden bij RBCZ opgenomen in of het HBO register of het Tuchtregister en 

zijn allen gelijkelijk onderworpen aan het tuchtrechtreglement van TCZ.  

 

Reglement voor het Tuchtrecht TCZ 
 

Klik hier voor het Tuchtrechtreglement van TCZ.  

 

 

Artikel  - De klacht is gegrond 

1. Indien het Tuchtcollege de klacht gegrond acht, kan zij conform haar reglement een 

of meerdere van de Disciplinaire Maatregelen opleggen. Het Tuchtcollege doet geen 

uitspraak over een eventuele civielrechtelijke aansprakelijkheid. 

2. Voor het secretariaat en alle leden van het Tuchtcollege, ongeacht of zij gewraakt 

zijn of niet, geldt een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het gehele dossier. 

3. De beslissing wordt gezonden aan:  

a. De klager(s) 

b. De therapeut, over wie geklaagd is 

c. Het bestuur van de VIV 

d. Het bestuur van RBCZ 

 

Artikel 14 - Maatregelen 

1. De mogelijke Disciplinaire Maatregelen zijn: 

a. Een waarschuwing; 

b. Een voorwaardelijke schorsing voor bepaalde tijd van maximaal 5 jaar van de 

therapeut uit het register van de VIV; 

c. Een onvoorwaardelijk schorsing voor bepaalde tijd van maximaal 5 jaar van de 

therapeut uit het register van de VIV; 

d. Verwijdering van de therapeut voor onbepaalde tijd uit het VIV register. 

 

Artikel 15 - Tussentijdse beëindiging 

De Tuchtrechtprocedure kan, voordat het Tuchtcollege een eindoordeel heeft gevormd over 

de klacht, in de volgende gevallen beëindigd worden: 

a. De klager trekt zich uit de procedure terug tenzij de therapeut, tegen wie de 

klacht is ingediend, verzoekt om voortzetting van de Tuchtrechtprocedure. 

b. De therapeut, tegen wie de klacht is ingediend, overlijdt.  

 

Artikel 16 - Beroep tegen beslissing Tuchtcommissie 

Tegen een beslissing van de Tuchtcommissie staan vooralsnog geen verdere voorzieningen 

open. 

Het Nederlands recht is van toepassing. 
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