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Artikel 1 
1. Een lid dat zich schuldig maakt aan nalatigheid, waardoor ernstige schade ontstaat voor een persoon 

te wiens behoeve hij als therapeut in de natuurgeneeskunde raad of bijstand verleent, of die in de 
uitoefening van zijn praktijk blijk geeft van grove onkunde, ofwel die door zijn handelen het 
vertrouwen in de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten schaadt, kan onderworpen 
worden aan één der maatregelen genoemd in artikel 2. 

2. Maatregelen worden opgelegd onverminderd aansprakelijkheid, verplichting voor het lid of de 
vereniging, volgend uit wettelijke regelingen. 

 
Artikel 2 
1. De maatregelen bedoeld in artikel 1 zijn: 

a. waarschuwing; 
b. berisping; 
c. opleggen van een geldboete tot ten hoogste vijf duizend gulden; 
d. schorsing als lid van de vereniging, voor ten hoogste twee jaar; 
e. uitzetting uit de vereniging en ontzegging van het lidmaatschap van de vereniging. 

2. Geldboetes vervallen aan de vereniging. 
 
Artikel 3 
1. Het lid dat, na daartoe door het bestuur gemaand te zijn, niet voldoet aan een maatregel bedoeld  
 onder c van artikel 2, wordt als lid geschorst, totdat hij volledig aan de maatregel heeft voldaan. 
2. Het lid dat, na oplegging van een maatregel bedoeld onder d van artikel  2 en onder 1 van dit artikel, 

gedurende de periode van schorsing zich bedient van herkenningstekens voor de 
natuurgeneeskunde door of vanwege de vereniging of zich als lid van de vereniging voordoet, op 
welke wijze dan ook, kan geschorst worden voor een periode van ten hoogste vijf jaren. 

Artikel 4 
1. Het nemen van beslissingen die kunnen leiden tot maatregelen als bedoeld in artikel 2 en 3 op 

grond van het bepaalde in artikel 1, is bij uitsluiting opgedragen aan het Tuchtcollege van de 
vereniging. 

 
Artikel 5 
1. Een zaak wordt aanhangig gemaakt door een schriftelijke klacht van een, naar het oordeel van het 

College, rechtstreeks belanghebbende, het bestuur van de vereniging of het bestuur van een lichaam 
waarbij het lid in dienst is of is ingeschreven of aangesloten voor het verlenen van 
natuurgeneeskundige bijstand. 

2. Eveneens tot klagen bevoegd is een instantie naar publiek recht, die zich bezig houdt met 
behartiging van belangen of toezicht op zaken de volksgezondheid betreffende. 

 
Artikel 6 
1. Het Tuchtcollege dat over een klacht oordeelt, bestaat uit minimaal twee VNT-leden en een 

rechtsgeleerde, welke laatste voorzitter is. 
2. Het College wordt bijgestaan door een secretaris. 

 
Artikel 7 
1. Zodra een klacht is ingekomen, stelt de voorzitter een voorlopig onderzoek in. Blijkt de klacht 

ingediend door iemand die ingevolge artikel 5 niet bevoegd is, dan verklaart het College de klager 
zonder verder onderzoek niet ontvankelijk. 

2. Blijkt dat de klacht kennelijk ongegrond is of onbeduidend, dan kan het College haar zonder nader 
onderzoek afwijzen. 



Tuchtreglement VNT – februari 1998 

3. Intrekken van de klacht of opzegging van het lidmaatschap door het lid over wie geklaagd is, heeft 
op de verdere behandeling van de klacht geen invloed wanneer, naar het oordeel van het College, de 
voortzetting van de behandeling in het algemeen voor de vereniging van belang kan zijn. 

 
Artikel 8 
1. De klager of het lid ten aanzien van wie geklaagd is, kan binnen drie dagen na ontvangst van de 

oproeping om voor het College te verschijnen, wraken: 
a. elk lid van het College dat rechtstreeks betrokken is bij de zaak buiten zijn taak uit hoofde van 

lidmaatschap van het College. 
b. elke lid van het College dat een rechtstreeks belang heeft dat strijdig is met het belang van de 

klager of van degene ten aanzien van wie geklaagd is. 
c. elk lid van het College dat aan klager of aan degene over wie geklaagd is, niet verder dan in de 

vierde graad van bloedverwantschap of zwagerschap staan. 
2. Over de wraking wordt zo spoedig mogelijk beslist door de niet-gewraakte leden van het College. 

Bij staking van stemming wordt de wraking geacht te zijn toegewezen. 
 
Artikel 9 
1. Indien de behandeling van een zaak niet mogelijk blijkt zonder dat het lid over wie geklaagd is, 

gehoord wordt, en dat lid niet is verschenen na oproeping ter zitting van het College, wordt het 
betreffend lid wederom opgeroepen bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot. 

2. De datum van de zitting waarvoor het lid overeenkomstig het voorgaand artikel wordt opgeroepen, 
is minimaal een maand en uiterlijk drie maanden na de eerste zitting waarop het lid niet is 
verschenen. De oproeping vindt plaats uiterlijk 14 dagen voor de zittingsdatum. 

3. Verschijnt het lid na oproeping overeenkomstig het voorgaande wederom niet, dan schorst het 
College degene over wie geklaagd is, als lid van de vereniging. 
De schorsing blijft van kracht tot het moment waarop het lid ten overstaan van het College zich 
over het niet verschijnen wenst te verantwoorden en het College oordeelt dat het niet verschijnen 
redelijkerwijs niet aan het lid kan worden tegengeworpen. 

4. Artikel 7, lid 3 en artikel 3, lid 2 zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 10 
1. De beslissing inzake een klacht en een beslissing ex. artikel 10, lid 3, wordt schriftelijk en met 

redenen omkleed ter kennis gebracht aan: 
a. klager 
b. het lid ten aanzien van wie geklaagd is 
c. het bestuur van de vereniging 

2. Het College kan om redenen van algemeen belang voor de vereniging, bepalen dat een beslissing 
met weglating van namen en woonplaatsen van daarin genoemde personen, wordt bekend gemaakt 
in het nieuwsbulletin van de vereniging of door hem aangewezen tijdschriften of nieuwsbladen. 

3. Het College kan bepalen dat uitsluitend een maatregel en ten aanzien van wie die maatregel is 
uitgesproken, algemeen bekend wordt gemaakt in door hem aan te wijzen dag- of weekbladen, 
indien het lid meermalen blijk heeft gegeven het verbod gesteld in artikel 3, lid 2 te overtreden. 

 
Artikel 11 
De leden en de plaatsvervangende leden van het College zijn verplicht tot geheimhouding van de 
aanhangige zaken, van de behandeling van de zaak en van de beslissingen voor zover deze niet 
overeenkomstig artikel 11 ter kennis gebracht zijn of zijn openbaar gemaakt. 
De verplichting tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van ambtenaren van politie en justitie voor 
zover mededeling aan hen op grond van wettelijk voorschrift vereist is. 
Gelijke verplichtingen rusten eveneens op de secretarissen van het College. 
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Artikel 12 
1. Tot lid van het Tuchtcollege kunnen alleen benoemd worden leden en buitengewone leden van de 

vereniging die de natuurgeneeskundige praktijk beroepshalve beoefenen voor een periode van meer 
dan vijf jaren voorafgaande aan hun benoeming. 

2. De voorzitter voldoet aan de vereiste hoedanigheid voor benoeming tot rechter in een 
arrondissementsrechtbank overeenkomstig het daartoe gestelde in de Wet op de Rechterlijke 
Organisatie. De voorzitter is ambtshalve buitengewoon lid van de vereniging. 

 
Artikel 13 
De leden van het Tuchtcollege worden benoemd door het bestuur. De leden van het Tuchtcollege 
kunnen bij met redenen omklede beschikking door de algemene ledenvergadering worden ontslagen in 
een vergadering waarin minimaal de helft van het aantal geldig ingeschreven leden aanwezig is, met drie 
kwart van het totaal der geldig uitgebrachte stemmen, uitsluitend indien zij zich schuldig maken aan 
wangedrag of herhaaldelijk hun functie blijken te veronachtzamen. 
Het bestuur gaat ambtshalve over tot ontslag van leden van het College indien: 
a. zij bij onherroepelijk geworden uitspraak wegens misdrijf tot gevangenisstraf zijn veroordeeld.  
b. zij onder curatele zijn gesteld. 
c.   zij de beschikking of het beheer over hun goederen hebben verloren. 
 
Artikel 14 
1. Het College stelt nadere regels omtrent de gang van zaken rond de behandeling van klachten. 
2. Het bestuur stelt de bezoldiging van leden van het College vast. 
 


