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1 . Algemene bepalingen
Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op de osteopaten die zich aangesloten hebben bij de
Nederlandse Osteopathie Federatie, ongeacht hun werkwijze.
Artikel 2
De osteopaten zijn aan het reglement tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van
gedragingen, die in strijd zijn met èèn of meer bepalingen van de voor hen van
toepassing zijnde regels voor beroepsprofiel en beroepsreglementen osteopaten
Artikel 3
In geval van beëindiging van de registratie blijft de osteopaat indien hij betrokken is
of wordt bij een tuchtzaak, gedurende de periode dat de registratie nog niet is
beëindigd, bij de afwikkeling daarvan onderworpen aan de bepalingen van dit
reglement.
Artikel 4
De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de Commissie van
Toezicht, en in hoger beroep tevens in hoogste ressort, door de Commissie van
Beroep. De uitspraken van de Commissie van Toezicht en de Commissie van
Beroep zijn bindend voor de geregistreerden van de Nederlandse Osteopathie
Federatie.
Artikel 5
De commissie van Toezicht en de Commissie van Beroep zijn gevestigd ten kantore
van de Nederlandse Osteopathie Federatie. Zij kunnen ook buiten de
vestigingsplaats zitting houden.
2. De Commissie van Toezicht.
2.1 Samenstelling
De commissie functioneert als onafhankelijk orgaan.
Artikel 6
1. De Commissie van Toezicht telt een rechtsgeleerd lid, dat tevens voorzitter is
van de commissie, een rechtsgeleerde, een afgevaardigde van een
patiëntenorganisatie en twee osteopaten, geregistreerd bij de Nederlandse
Osteopathie Federatie.
2. De zittingsduur van de leden van de Commissie van Toezicht bedraagt vijf
jaren. Na afloop van die termijn zijn zij herkiesbaar. In een al dan niet
tussentijdse vacature van de Commissie van Toezicht dient zo spoedig mogelijk
te worden voorzien.
3. Leden van de Commissie van Toezicht blijven na hun aftreden bevoegd om deel
te nemen aan de verdere behandeling van de tuchtzaken, aan de behandeling
waarvan zij reeds deelnamen, en die op het tijdstip van aftreden nog niet zijn
afgedaan.
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Artikel 7
Het lidmaatschap van de Commissie van Toezicht is onverenigbaar met de
Commissie van beroep.
2.2 Overige bepalingen
Artikel 8
De Commissie van Toezicht beslist bij meerderheid van stemmen.
Artikel 9
1. Een lid van de Commissie kan zich verschonen en kan worden gewraakt,
indien er te zijnen aanzien feiten of omstandigheden bestaan, waardoor in het
algemeen de onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.
2. Over de verschoning of wraking wordt door de overige leden van de
Commissie zo spoedig mogelijk beslist. In geval van staking van stemmen is het
verzoek tot verschoning of wraking toegestaan.
3. De Commissie zal voorzien in een plaatsvervanger voor een verschoond, dan
wel een gewraakt lid
Artikel 10
Klager en beklaagde zijn bevoegd zich bij de behandeling van een klacht door
een raadsman te laten bijstaan.
Artikel 11
De Commissie kan zowel ambtshalve als op verzoek van één van de partijen,
getuigen en deskundigen oproepen en horen.
Artikel 12
De zittingen van de Commissie zijn niet openbaar, tenzij door de Commissie
anders is bepaald.
Artikel 13
De leden van de Commissie alsmede de door de Commissie gehoorde
getuigen en deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding van al datgene wat
en ter kennis is gekomen.
Artikel 14.
De Commissie doet verslag aan de Nederlandse Osteopathie Federatie.
Artikel 15
l .De leden van de Commissie ontvangen vergoeding van onkosten, ten laste
van de Nederlandse Osteopathie Federatie.
2.De door de Commissie opgeroepen getuigen en deskundigen ontvangen
vergoeding van onkosten, ten last van de Nederlandse Osteopathie Federatie
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3. De Commissie van Beroep.
3. 1 Samenstelling
Artikel 16
De Commissie van Beroep telt 3 leden, twee rechtsgeleerde leden, waarvan
èèn tevens voorzitter is, en een osteopaat geregistreerd bij de Nederlandse
Osteopathie Federatie.
Artikel 17
Artikel 6 leden 2 tot en met 4 zijn van toepassing
Artikel 18
Het lidmaatschap van de Commissie van Beroep is onverenigbaar met het
lidmaatschap van de Commissie van Toezicht.
3.2. Overige bepalingen.
Artikel 19
De artikelen 8 tot en met l5 zijn van overeenkomstige toepassing.
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Tuchtrechtspraak

4.1 Procedure in eerste aanleg
Artikel 20
1. Een klacht tegen een geregistreerde van de Nederlandse Osteopathie
Federatie kan worden ingediend door of namens iedere rechtstreeks
betrokkene of door de Nederlandse Osteopathie Federatie.
2. Een klacht wordt aangebracht bij het secretariaat van de Nederlandse
Osteopathie Federatie, door het indienen van een gemotiveerde schriftelijke
klacht.
3. Indien een klacht afkomstig is van of ingesteld wordt tegen een lid van
de Commissie van Toezicht, voorziet de Commissie in een plaatsvervanger voor
het betreffende lid.
Artikel 21
1 .Niet ondertekende klachten, alsmede klachten welke onduidelijk of
onvoldoende gemotiveerd zijn, worden door de Commissie van Toezicht niet
in behandeling genomen.
2. Indien sprake is van een klacht, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt de
klager in de gelegenheid gesteld, dit verzuim te herstellen.
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Artikel 22
l . De Commissie 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 straf of
tuchtmaatregelen.
2. Indien de Commissie van mening is dat een klacht van ernstige aard (tevens)
behoort te worden behandeld door een overheidsorgaan, dan geeft zij aan de
klager in overweging zijn klacht (tevens) in te dienen bij het betreffende orgaan.
Artikel 23
1 De Commissie kan kennelijk ongegronde klachten of klachten betreffende
feiten die te ver in het verleden liggen of van te geringe betekenis zijn,
bij met redenen omklede beslissing schriftelijk afwijzen
2. Van deze beslissing wordt onverwijld een afschrift gezonden naar zowel
klager als beklaagde.
3. Tegen een beslissing als vermeld in lid 1, is op de in artikel 37
voorgeschreven wijze hoger beroep mogelijk op de Commissie van Beroep.
Artikel 24
l . Indien een klacht in behandeling wordt genomen, zendt de Commissie een
afschrift hiervan aan de beklaagde, tenzij aan deze reeds eerder een afschrift van
de klacht was toegezonden. De beklaagde wordt medegedeeld dat deze binnen
een maand na verzending een verweerschrift kan indienen.
2. Van een verweerschrift zendt de Commissie een afschrift aan de klager.
3. Indien daartoe aanleiding bestaat, geeft de Commissie aan partijen gelegenheid
tot schriftelijke repliek en dupliek
Artikel 25
l . Na ontvangst van het verweerschrift geeft de Commissie aan klager en
beklaagde bericht van de datum van de zitting
2. Indien de Commissie van mening is, dat de klacht geen mondelinge
behandeling behoeft, bericht zij dit de klager en beklaagde.
3. Indien klager of beklaagde, dan wel beiden binnen veertien dagen daartoe de
wens te kennen geven, zal de Commissie overgaan tot mondelinge behandeling.
Artikel 26
De Commissie deelt klager en beklaagde tijdig mede;
waar en wanneer de processtukken kunnen worden ingezien
welke personen er als getuigen en deskundigen zijn opgeroepen.
Artikel 27
1 . Bij mondelinge behandeling hoort de Commissie klager en beklaagde in elkaars
tegenwoordigheid, zo ze zijn verschenen
2. Getuigen en deskundigen worden door de Commissie eveneens, zo zij zijn
verschenen, in tegenwoordigheid van klager en beklaagde gehoord. Klager en
beklaagde krijgen de gelegenheid aan getuigen en deskundigen vragen te stellen.
3. Aan de beklaagde wordt het laatste woord gelaten.
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Artikel 28
Binnen twee maanden na de mondelinge behandeling stelt de Commissie
de uitspraak vast. De schriftelijke uitspraak is met redenen omkleed, en
wordt gedagtekend.
Artikel 29
De uitspraak wordt door de Commissie aan klager en beklaagde toegezonden,
met vermelding van de wijze waarop en de termijn waarbinnen hoger beroep
kan worden ingesteld.
Artikel 30
Indien de Commissie van oordeel is, dat een lid zich heeft gedragen in strijd met
en of meer bepalingen van de op hem van toepassing zijnde gedragregels voor
osteopaten, kan zij aan de geregistreerde èèn of meer van de navolgende
maatregelen opleggen;
a. Waarschuwing
b. Berisping
c. Schorsing van lidmaatschap voor de duur van ten hoogste vijf jaren
d. Schrapping van het lidmaatschap
e. Geldboete van ten hoogste tweeduizend Euro
Bovengenoemde straffen kunnen, al naar gelang de ernst van het betreffende feit
worden openbaar gemaakt in een rondschrijven aan de leden van de Nederlandse
Osteopathie Federatie.
Artikel 31
De Commissie kan bepalen dat een of meer van de door haar opgelegde
maatregelen niet ten uitvoer zullen worden gelegd, tenzij de betrokkenen zich
binnen een door de Commissie te bepalen termijn
- Wederom schuldig maakt aan schending van een of meer van de op hem van
toepassing zijnde gedragsregels voor osteopaten, dan wel
- Een of meer door de Commissie vast te stellen bijzondere voorwaarden niet
heeft nageleefd.
Artikel 32
De Commissie kan bepalen dat haar uitspraak op een door haar te bepalen wijze
openbaar zal worden gemaakt, al dan niet met opneming van de motivering.
Deze bijzondere bepaling wordt in de uitspraak vermeld.
Artikel 33
De uitspraak gaat in kracht van gewijsde door het verstrijken van de
beroepstermijn zonder dat beroep is ingesteld.
Artikel 34
Indien èèn of meer maatregelen zijn opgelegd, zendt de Commissie na
verstrijken van de beroepstermijn, een afschrift van de uitspraak aan het bestuur
van de Nederlandse Osteopathie Federatie. Het bestuur zal vervolgens zorg
dragen voor de ten uitvoerlegging van deze maatregelen.
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Artikel 35
Nadat een zaak is geëindigd, worden de op de zaak betrekking hebbende
stukken gedurende 30 jaar bewaard in het archief van de Nederlandse
Osteopathie Federatie.
Artikel 36
Indien de Commissie de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart, kan zij
de kosten van de behandeling van de klacht, daaronder de kosten van rechtsbijstand begrepen, geheel of gedeeltelijk ten laste van de geklaagde brengen.

4.2 Procedure in beroep
Artikel 37
1 .Tegen een uitspraak van de Commissie van Toezicht kan door de klager
en beklaagde beroep worden ingesteld bij de Commissie van Beroep.
2. Het beroep wordt ingesteld door het indienen van een gemotiveerd
beroepschrift bij de Commissie van Beroep.
Artikel 38
De Commissie van Beroep zendt een afschrift van het beroepsschrift aan de
wederpartij, onder mededeling dat deze binnen een bepaalde termijn.
Welke ten minste veertien dagen, en ten hoogste vier weken beloopt, schriftelijk
kan antwoorden.
Van het antwoord zendt de Commissie een afschrift aan de appellant.
Artikel 39
Indien beroep is ingesteld, wordt door de Commissie van Toezicht onverwijld
het volledige dossier van de zaak naar de Commissie van Beroep gezonden.
Artikel 40
De Commissie van Beroep geeft aan klager en beklaagde bericht van
verdere behandeling van de zaak.
Artikel 41
1 . De Commissie van Beroep kan besluiten zonder mondelinge behandeling
op de stukken recht te doen.
2. Indien de Commissie van Beroep besluit tot mondelinge behandeling,
zijn de artikelen 25 tot en met 28 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 42
Het bepaalde in artikel 20 lid 3 is van overeenkomstige toepassing op de
leden van de Commissie van Beroep.
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Artikel 43
1. De Commissie van Beroep kan de uitspraak van de Commissie van
Toezicht in beroep;
a Bekrachtigen
b Wijzigen, met betrekking tot de in de uitspraak opgelegde
maatregel(en), als bedoeld in artikel 30 en/of bijzondere
voorwaarde(n) als bedoeld in artikel 3
c. Vernietigen, indien zij van oordeel is dat de Commissie van Toezicht
in redelijkheid niet tot haar oordeel heeft kunnen komen.

2. De Commissie van Beroep stelt, indien zij de uitspraak van de
Commissie van Toezicht wijzigt, dan wel vernietigt, daarvoor een
nieuwe uitspraak in de plaats.
Artikel 44
De artikelen 28 en 32 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 45
De uitspraak wordt door de Commissie van Beroep aan beide partijen, aan
bestuur van de Nederlandse Osteopathie Federatie en aan de Commissie
van Toezicht gezonden.
Artikel 46
De artikelen 34 tot en met 36 zijn van overeenkomstige toepassing.

5. Slotbepaling

Artikel 47
Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Tuchtrechtspraak
Osteopathie” van de Nederlandse Osteopathie Federatie.

