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REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK
Organisatie:
Artikel 1.
De ZVC kent een commissie tuchtrechtspraak, hierna te noemen de Commissie.
Artikel 2.
De Commissie bestaat uit vier leden.
Artikel 3.
De leden van de Commissie worden gekozen door de afgevaardigden op de Algemene
Ledenvergadering.
Artikel 4.
Per afdeling kan maximaal één (1) lid in de Commissie gekozen worden.
Artikel 5.
De leden van de Commissie worden gekozen voor een periode van drie (3) jaar.
Elk jaar treedt of treden volgens een op te maken rooster één (1) of twee (2) leden af, doch is of zijn
terstond herkiesbaar.
Artikel 6.
De verdeling van functies, waaronder het voorzitterschap geschiedt door de leden zelf.
Artikel 7.
De leden van de Commissie kunnen worden geschorst en/of ontslagen door een besluit op de
Algemene Ledenvergadering.

Bevoegdheden Commissie:
Artikel 8.
De Commissie behandelt zaken waarvan het hoofdbestuur of een betrokken afdeling het noodzakelijk
acht.
Artikel 9.
De Commissie oordeelt zelfstandig.
Artikel 10.
In zaken waarin de Commissie tot het oordeel komt een lid uit te sluiten, dient de Commissie het
hoofdbestuur van advies.
Artikel 11.
De Commissie kan een ieder horen.

Beperkingen:
Artikel 12.
Bij behandeling van een zaak dient de Commissie uit minimaal drie (3) leden te bestaan met
uitzondering van het genoemde onder artikel 14
Artikel 13.
De leden van de Commissie mogen geen zaken behandelen, waarbij zij direct of indirect als
belanghebbende kunnen worden aangemerkt.
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Artikel 14.
Indien het in artikel 13 genoemde betrekking heeft op twee (2) leden van de Commissie kan de
Commissie met de overige twee (2) leden een zaak in behandeling nemen.

Straffen:
Artikel 15.
De Commissie kan de volgende straffen opleggen:
a. berisping;
b. boetes;
c. schorsing;
d. een combinatie van vorenstaande.
Artikel 16.
Een boete kan het bedrag van € 100,00 per individueel lid en € 450,00 per afdeling niet te boven
gaan.
Artikel 17.
Een schorsing kan maximaal voor 12 maanden worden opgelegd.
Artikel 18.
Boetes worden ingevorderd van en via de afdeling.

Uitspraken:
Artikel 19.
Na een verzoek daartoe door het hoofdbestuur of een betrokken afdeling, brengt de Commissie
maximaal binnen vier (4) weken een advies uit en komt zij tot een oordeel.
Artikel 20.
De Commissie brengt haar uitspraak via het hoofdbestuur naar buiten.
Artikel 21.
Uitspraken van de Commissie zijn voor een ieder bindend.

Verhouding Huishoudelijk Reglement:
Artikel 22.
Artikel 58 van het Huishoudelijk Reglement, almede de daaraan verbonden boetes en de artikelen 59
t/m 62 van het betrokken Reglement maken intergraal onderdeel uit van dit Reglement
Tuchtrechtspraak.
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