
Tuchtreglement COVS  - 1 -           
 

 
© Mr F.C. Kollen (Hamer & Smit advocaten, Bussum) 
 

TUCHTREGLEMENT  COVS 1 
 2 
 3 
INHOUDSOPGAVE 4 
Artikel 1:  Tuchtrecht 5 
Artikel 2:  Tuchtcommissie en commissie van beroep  6 
Artikel 3:  Onverenigbaarheden 7 
Artikel 4:  Voorzitters 8 
Artikel 5: Secretariaat 9 
Artikel 6:  Bevoegdheden 10 
Artikel 7: Overtredingen 11 
Artikel 8: De aangifte 12 
Artikel 9: De betrokkene 13 
Artikel 10: Behandeling 14 
Artikel 11: Zitting 15 
Artikel 12: Getuigen en deskundigen 16 
Artikel 13: Op te leggen straffen 17 
Artikel 14: Straffen 18 
Artikel 15: Uitspraak 19 
Artikel 16:  Beroep 20 
Artikel 17:  Tenuitvoerlegging 21 
 22 
Artikel 1 - Tuchtrecht 23 
1. Dit Tuchtreglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering.  24 
2. Dit Tuchtreglement is van toepassing op alle leden van de COVS.   25 
3. De tuchtrechtspraak in de COVS geschiedt op grond van dit Tuchtreglement.  26 
4.  De tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn organen van de COVS en doen uitspraak in 27 

naam van de COVS.  28 
5.  Alleen de in dit Tuchtreglement genoemde tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn 29 

bevoegd aan de in lid 2 bedoelde leden straffen op te leggen. 30 
6.  Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep bindt de COVS en haar 31 

leden.  32 
 33 
Artikel 2 - Tuchtcommissie en commissie van beroep  34 
1. De tuchtcommissie bestaat uit maximaal vijf personen. 35 
2.  De commissie van beroep bestaat uit maximaal vijf personen.  36 
3. De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep worden tenminste drie 37 

weken voor een te houden algemene vergadering kandidaat gesteld door het hoofdbestuur 38 
en/of door tenminste vijf verenigingen. 39 

4. De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep worden benoemd, geschorst en 40 
ontslagen door de algemene vergadering.  41 

5. De voorzitter en de vice-voorzitter van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep 42 
worden in functie benoemd.  43 

6. De benoeming geschiedt voor de duur van drie jaren met de mogelijkheid van een aansluitende 44 
herbenoeming voor een periode van drie jaren met inachtneming van het in artikel 13 lid 5 van de 45 
Statuten bepaalde. 46 

7. Benoemde leden treden in functie de dag na hun benoeming in de tuchtcommissie of in de 47 
commissie van beroep. Zij maken deel uit van de tuchtcommissie of van de commissie van 48 
beroep tot en met de dag waarop hun lidmaatschap van die commissie eindigt, tenzij zij op die 49 
datum bij de behandeling van een zaak zijn betrokken, in welk geval zij aftreden op de datum 50 
waarop in die zaak uitspraak wordt gedaan. 51 

8. Waar in dit reglement wordt gesproken van een ‘commissie’ wordt daarmede de tuchtcommissie 52 
onderscheidenlijk de commissie van beroep bedoeld.  53 

 54 
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Artikel 3 - Onverenigbaarheden 55 
1.  Het lidmaatschap van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is niet verenigbaar met 56 

het lidmaatschap van het hoofdbestuur, met het lidmaatschap van en districtsbestuur en met het 57 
zijn van afgevaardigde in de algemene vergadering.  58 

2.  Een lid van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep mag niet aan de behandeling van 59 
een zaak deelnemen indien hij persoonlijk of uit hoofde van een functie of anderszins bij de zaak 60 
betrokken is (geweest).  61 

3.  Een lid van een tuchtcommissie kan niet tegelijk zitting hebben in de commissie van beroep, noch 62 
na diens aftreden als lid van de tuchtcommissie aansluitend als lid van de commissie van beroep 63 
betrokken zijn bij de behandeling van een zaak, waarover hij als lid van de tuchtcommissie heeft 64 
geoordeeld. 65 

4.   Indien een lid van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep voor of tijdens de 66 
behandeling van een zaak meent dat zich een onverenigbaarheid voordoet of dat het commissielid 67 
zich om een andere reden wenst te verschonen als lid van die commissie, doet het commissielid 68 
hiervan zo spoedig mogelijk met opgave van redenen mededeling aan de voorzitter van de 69 
tuchtcommissie of van de commissie van beroep, die alsdan een ander lid van de commissie 70 
aanwijst. Betreft het de voorzitter van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep, dan 71 
beslist de vice-voorzitter van de desbetreffende commissie. 72 

 73 
Artikel 4 - Voorzitters  74 
1. De tuchtcommissie kent een voorzitter die aan het hoofd staat van de tuchtcommissie. De 75 

voorzitter van de tuchtcommissie wordt bij afwezigheid waargenomen door de vice-voorzitter 76 
van de tuchtcommissie.  77 

2. De commissie van beroep kent een voorzitter die aan het hoofd staat van de commissie van 78 
beroep. De voorzitter van de commissie van beroep wordt bij afwezigheid waargenomen door de 79 
vice-voorzitter van de commissie van beroep. 80 

3. De vice-voorzitter heeft dezelfde rechten en bevoegdheden als de voorzitter. Waar in dit 81 
reglement wordt gesproken over de voorzitter wordt daarmee ook de vice-voorzitter bedoeld. 82 

4. De voorzitter van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep coördineren ieder de 83 
werkzaamheden van hun commissie en bevorderen waar mogelijk de eenheid in de uitspraken 84 
van de commissies.  85 

5. De voorzitter van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep zijn tevens belast met het 86 
nemen van beslissingen die hen in dit reglement zijn opgedragen. 87 

 88 
Artikel 5 – Secretariaat 89 
1. De tuchtcommissie en de commissie van beroep worden bijgestaan door een door het 90 

hoofdbestuur ingesteld secretariaat, waarvan de secretaris(sen) van de commissies door het 91 
hoofdbestuur worden benoemd.  92 

2. Het secretariaat verleent administratieve en/of juridische ondersteuning bij de behandeling van 93 
een zaak door de tuchtcommissie en de commissie van beroep. 94 

3. Het secretariaat van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is gevestigd op een door 95 
het hoofdbestuur aan de leden bekendgemaakt kantooradres. 96 

4. Indien geen secretaris is benoemd of ter zitting aanwezig is, treedt één van de overige leden van 97 
de commissie als secretaris van de commissie op, die alsdan in de rechten en bevoegdheden van 98 
de secretaris treedt. 99 

 100 
Artikel 6 - Bevoegdheden 101 
1. De tuchtcommissie behandelt overtredingen in eerste instantie. 102 
2. De commissie van beroep behandelt het beroep dat tegen een uitspraak van de tuchtcommissie is 103 

ingesteld door hetzij de betrokkene hetzij door het hoofdbestuur.  104 
3. De tuchtcommissie en de commissie van beroep beoordelen op grond van de aangifte of een 105 

overtreding is begaan.  106 
4. Van een uitspraak van de commissie van beroep staat in de COVS geen beroep open. 107 
5. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kunnen ieder lid, orgaan of commissie van de 108 

COVS verplichten door de desbetreffende commissie gestelde vragen schriftelijk of ter zitting 109 
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mondeling te beantwoorden. 110 
 111 
Artikel 7 - Overtreding 112 
1. Een overtreding in de zin van dit Tuchtreglement is elk handelen of nalaten: 113 
 a. waardoor een bepaling in de Statuten en reglementen van de COVS, dit Tuchtreglement 114 

hieronder begrepen, wordt overtreden; 115 
 b. dat in strijd is met een besluit van een orgaan of van een commissie van de COVS; 116 
 c. waardoor de belangen van de COVS worden geschaad; 117 
 d. waarbij een lid zich jegens een ander lid, een orgaan, of een commissie van de COVS niet 118 

gedraagt naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt verlangd. 119 
2.  Onder een overtreding wordt bovendien verstaan het niet, niet tijdig of niet naar behoren 120 

nakomen van verplichtingen. 121 
3.  Een overtreding is strafbaar indien er sprake is van opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid 122 

van de betrokkene. 123 
4.  Of er bij de COVS sprake is van een overtreding wordt beoordeeld naar de Statuten, reglementen 124 

en besluiten van de COVS, alsmede naar de gewoonten of gebruiken in de COVS. 125 
5.  Het bewijs van een overtreding is geleverd indien de commissie op grond van feiten en 126 

omstandigheden de overtuiging heeft dat de betrokkene de overtreding heeft begaan. De 127 
commissie kan het bewijs mede gronden op stukken, verklaringen, foto’s, geluid- en/of 128 
beeldmateriaal. Het bewijs kan niet kan worden gegrond op één enkel stuk, één enkele verklaring 129 
of alleen op geluid- of beeldmateriaal. 130 

6.  Overtredingen kunnen door een commissie ook worden bestraft, indien dezelfde gedraging ter 131 
beoordeling aan de strafrechter of aan de burgerlijke rechter is of kan worden voorgelegd. 132 

7. Indien een overtreding van dit reglement is begaan, doet de secretaris van de tuchtcommissie of 133 
van de commissie van beroep hiervan schriftelijk mededeling aan het hoofdbestuur, die bevoegd 134 
is ter zake tegen de betrokkene aangifte te doen. 135 

 136 
Artikel 8 - De aangifte 137 
1. Een lid van de COVS en het hoofdbestuur zijn ieder bevoegd aangifte te doen van een door een 138 

lid van de COVS begane overtreding, als bedoeld in artikel 8 7. Degene die aangifte doet 139 
formuleert de overtreding. Het hoofdbestuur kan bij de aangifte tevens een verzoek doen een 140 
bepaalde straf op te leggen en/of om de betrokkene geheel of gedeeltelijk in de kosten van de 141 
tuchtrechtelijke procedure te veroordelen. Voorts kan aangifte worden gedaan door de secretaris 142 
van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep in de in dit reglement genoemde 143 
gevallen. 144 

2. De aangifte met eventuele bijlagen wordt ingediend bij de secretaris van de tuchtcommissie. 145 
3. De tuchtcommissie neemt een aangifte eerst in behandeling indien de aangifte volledig is. De 146 

tuchtcommissie kan voor het doen van een aangifte een standaardformulier voorschrijven. 147 
4. De tuchtcommissie neemt een aangifte niet in behandeling indien deze betrekking heeft op een 148 

overtreding die meer dan zes maanden vóór de datum van ontvangst van de aangifte is begaan, 149 
tenzij de degene die aangifte doet naar het oordeel van de voorzitter van de tuchtcommissie 150 
voldoende aannemelijk maakt dat niet eerder aangifte kon worden gedaan en dat de aangifte zo 151 
spoedig mogelijk nadien is gedaan.  152 

5. Een anoniem gedane aangifte wordt niet in behandeling genomen. 153 
6. De in de aangifte geformuleerde overtreding vormt de grondslag voor de behandeling van een 154 

zaak door de tuchtcommissie en door de commissie van beroep. Een aangifte kan door de degene 155 
die aangifte doet nadien alleen met toestemming van de tuchtcommissie of van de commissie van 156 
beroep worden gewijzigd, welke wijziging kan worden geweigerd indien naar het oordeel van de 157 
tuchtcommissie reeds bij het doen van de aangifte met de verzochte wijziging van de aangifte 158 
rekening had kunnen worden gehouden of wanneer de betrokkene hierdoor in zijn verdediging 159 
aanzienlijk wordt geschaad.  160 

7. Het doen van een valse aangifte levert een overtreding van dit reglement op die met inachtneming 161 
van dit Tuchtreglement wordt bestraft, zij het dat – in afwijking van het bepaalde in de eerste zin 162 
van artikel 8 lid 1 - de aangifte alsdan wordt gedaan door de secretaris van de tuchtcommissie of 163 
van de commissie van beroep.  164 
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 165 
Artikel 9 - De betrokkene 166 
1. De secretaris van de commissie zendt de aangifte en eventueel overige ontvangen documenten 167 

binnen zeven werkdagen na ontvangst aan de betrokkene. De secretaris van de commissie voegt 168 
daarbij een bijsluiter waarin de tuchtprocedure wordt beschreven en een exemplaar van dit 169 
Tuchtreglement. 170 

2. De betrokkene kan binnen veertien dagen na verzending van de aangifte tegen die aangifte een 171 
verweerschrift indienen bij de tuchtcommissie. Op gemotiveerd verzoek van de betrokkene kan 172 
de tuchtcommissie deze termijn verlengen tot ten hoogste één kalendermaand. Beide termijnen 173 
worden gerekend vanaf de datum van toezending van de aangifte aan de betrokkene. 174 

3. De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor de betrokkene ter inzage bij het 175 
secretariaat. Op verzoek van de betrokkene wordt hiervan eenmalig een afschrift van de stukken 176 
kosteloos ter beschikking gesteld. Indien geluid- en/of beeldmateriaal als bewijsmiddel is 177 
gedeponeerd, kan de betrokkene deze beoordelen na een hiertoe met de secretaris van de 178 
commissie gemaakte afspraak. 179 

4. De betrokkene kan tot zeven dagen voor de datum van de mondelinge behandeling stukken in het 180 
geding brengen. De secretaris van de commissie doet van het inbrengen van stukken en het 181 
deponeren van geluid- en/of beeldmateriaal mededeling aan de betrokkene. 182 

5. De betrokkene kan zich bij zowel de tuchtcommissie als de commissie van beroep door een 183 
raadsman doen bijstaan. Is de raadsman niet een advocaat, dan legt de raadsman bij het 184 
schriftelijk verweer een schriftelijke volmacht over van de betrokkene. Het hoofdbestuur kan het 185 
gebruik van een modelvolmacht voorschrijven. Tijdens een mondelinge behandeling kan de 186 
betrokkene een raadsman, die geen advocaat is, mondeling tot zijn gemachtigde benoemen. Voor 187 
een raadsman gelden dezelfde rechten en verplichtingen als voor de betrokkene. 188 

6. De betrokkene is gehouden naar waarheid te verklaren. De tuchtcommissie en de commissie van 189 
beroep kunnen te allen tijde van de betrokkene verlangen dat deze op gestelde vragen zelf 190 
antwoordt en voor die beantwoording niet naar een ander, waaronder diens raadsman, verwijst. 191 

7. Op verzoek van de betrokkene kan de secretaris van de commissie de correspondentie in de zaak 192 
aan de raadsman toezenden. De betrokkene kan zich in dat geval nadien niet beroepen op 193 
onbekendheid met het verloop van de procedure en/of met door hem te verrichten handelingen.  194 

 195 
Artikel 10 - Behandeling 196 
1. De behandeling van de aangifte geschiedt tijdens een mondelinge behandeling, tenzij de 197 

betrokkene en de desbetreffende commissie geen behoefte aan een mondelinge behandeling 198 
hebben.   199 

2. De secretaris van de commissie deelt de betrokkene ten minste vijf dagen vóór de dag van de 200 
zitting de datum van de mondelinge behandeling schriftelijk mede. 201 

3. De secretaris roept ook andere personen, waarvan de tuchtcommissie of commissie van beroep de 202 
verschijning gewenst acht, bij brief op. 203 

4.     Indien betrokkene op door de commissie vastgestelde datum verhinderd is of niet verschijnt, zal 204 
        de commissie de zaak schriftelijk afhandelen. 205 
 206 
Artikel 11 - Zitting  207 
1. De zitting van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep zijn niet openbaar. 208 
2. Indien de betrokkene niet ter zitting is verschenen, gaat de tuchtcommissie of de commissie van 209 

beroep na of de betrokkene behoorlijk is opgeroepen. Heeft geen behoorlijke oproeping 210 
plaatsgevonden dan wel meent de tuchtcommissie of de commissie van beroep om een andere 211 
reden dat uitstel van de behandeling gewenst is, dan stelt zij de behandeling tot een nader te 212 
bepalen datum uit. De betrokkene wordt hiervan door de secretaris van de commissie schriftelijk 213 
in kennis gesteld. 214 

3. Indien een getuige of deskundige niet ter zitting is verschenen, kan de tuchtcommissie of de 215 
commissie van beroep besluiten de zitting uit te stellen, dan wel de zaak voor zover mogelijk te 216 
behandelen en voor de niet-verschenen getuige of deskundige op een andere datum voort te 217 
zetten. 218 

4. De betrokkene en diens raadsman mogen de gehele zitting bijwonen, tenzij het bepaalde in lid 5 219 
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toepassing vindt. 220 
5. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kunnen een ieder wiens gedrag hiertoe 221 

aanleiding geeft, het verder bijwonen van de zitting ontzeggen.  222 
6. De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep stellen de betrokkene en andere 223 

te horen personen zo nodig vragen. De betrokkene kan verzoeken aanvullende vragen te mogen 224 
stellen. Aan dit verzoek wordt voldaan, tenzij de vragen naar het oordeel van de voorzitter niet ter 225 
zaak dienende zijn. 226 

7. De secretaris van de commissie maakt van de mondelinge behandeling een relevante, zakelijke 227 
samenvatting die door de voorzitter en de secretaris van de commissie worden ondertekend.  228 

 229 
Artikel 12 - Getuigen en deskundigen 230 
1. De tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn bevoegd voor een mondelinge behandeling 231 

getuigen en deskundigen op te roepen. De secretaris doet hiervan alsmede van hun namen en van 232 
hun deskundigheid mededeling aan de betrokkene. 233 

2. De betrokkene kan zelf voor een zitting ten hoogste drie getuigen of deskundigen oproepen en 234 
doet hiervan uiterlijk twee dagen voor de zitting schriftelijk mededeling aan de secretaris van de 235 
commissie onder opgave van hun namen en adressen. Van de deskundige wordt bovendien 236 
opgave gedaan van zijn deskundigheid. Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van 237 
de voorzitter kan de betrokkene meer dan drie getuigen of deskundigen oproepen. 238 

3. Leden van de COVS, die als getuige of deskundige worden opgeroepen, zijn verplicht te 239 
verschijnen. Ook anderen dan leden kunnen als getuige of deskundige worden opgeroepen. 240 

4. Getuigen en deskundigen kunnen in beginsel alleen ter zitting worden gehoord. Indien een 241 
getuige of deskundige ter zitting redelijkerwijs niet aanwezig kan zijn, kan hij met toestemming 242 
van de voorzitter een door hem ondertekende schriftelijke verklaring overleggen, welke aan de 243 
betrokkene ter inzage wordt gegeven. 244 

5. Getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren. Deskundigen zijn verplicht te antwoorden 245 
naar hetgeen de wetenschap hen leert. De voorzitter kan hen verzoeken een zakelijke 246 
samenvatting van hun verklaring te ondertekenen. 247 

6. Het niet naar waarheid verklaren levert een overtreding op die met inachtneming van dit 248 
reglement kan worden bestraft. Het bepaalde in artikel 9 8 lid 7 is in dat geval van 249 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aangifte wordt gedaan door de secretaris 250 
van de commissie die geconstateerd heeft dat niet naar waarheid is verklaard. 251 

 252 
Artikel 13 - Op te leggen straffen 253 
1. Als straf kan worden opgelegd: 254 
 a. een waarschuwing; 255 
 b. een geldboete tot met een minimum van € 50,- en een maximum van € 500,-; 256 
 c. het uitsluiten van deelnemen aan één of meer activiteiten van de COVS; 257 
 d. het ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies in de COVS; 258 
 e.  een schorsing; 259 
 f. het royement (ontzetting) als lid van de COVS. 260 
2. Indien de betrokkene meer overtredingen heeft begaan, kan voor elke overtreding afzonderlijk een 261 

straf worden opgelegd. De tuchtcommissie en/of de commissie van beroep kunnen alsdan ook 262 
volstaan met het opleggen van één straf. 263 

3. Een waarschuwing, een schorsing en een royement kunnen niet tezamen met een andere straf 264 
worden opgelegd en kunnen evenmin voorwaardelijk worden opgelegd. 265 

4. Andere dan de in lid 3 genoemde straffen kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden 266 
opgelegd. De proeftijd voor het voorwaardelijke gedeelte van een straf bedraagt ten hoogste twee 267 
jaren. 268 

5. Indien de betrokkene binnen de termijn van de voorwaardelijk opgelegde straf weer een 269 
overtreding begaat, kan de tuchtcommissie en/of de commissie van beroep beslissen het 270 
voorwaardelijke gedeelte alsnog in een onvoorwaardelijke straf om te zetten en daarnaast een 271 
straf op te leggen voor de nieuwe overtreding. 272 

6. Maakt een overtreding, waarvan aangifte is gedaan, een ernstige inbreuk op de rechtsorde in de 273 
COVS, dan kan de tuchtcommissie, zodra aangifte is gedaan en voordat verweer is gevoerd of de 274 
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mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, aan de betrokkene een voorlopige straf opleggen. 275 
De termijn van verweer, zoals vermeld in artikel 10 9 lid 2, blijft dan van toepassing.  276 

 277 
Artikel 14 - Straffen 278 
1. Een waarschuwing kan als straf worden opgelegd, indien de tuchtcommissie en/of commissie van 279 

beroep meent met een berisping te kunnen volstaan. 280 
2. Een geldboete kan als straf worden opgelegd, wanneer de betrokkene door de overtreding 281 

geldelijk voordeel heeft behaald of de belangen van de COVS of van een ander lid heeft 282 
geschaad, dan wel wanneer de tuchtcommissie en/of commissie van beroep een geldboete, al dan 283 
niet in combinatie met een andere straf, passend acht.  284 

3. Het uitsluiten van deelname aan activiteiten van de COVS wordt als straf opgelegd voor een 285 
bepaalde duur en/of voor bepaalde activiteiten.  286 

4. Het ontzeggen van de bevoegdheid om bij de COVS één of meer functies uit te oefenen wordt 287 
alleen als straf opgelegd indien de overtreding in de uitoefening van een bepaalde functie is 288 
begaan. Bedoelde ontzegging kan op die functie, maar ook op door de tuchtcommissie en/of 289 
commissie van beroep te bepalen andere functies in de COVS betrekking hebben. De ontzegging 290 
geschiedt voor een maximale duur van drie jaren. 291 

5. Een schorsing wordt als straf opgelegd indien de overtreding zo ernstig is dat met een lichtere 292 
straf niet kan worden volstaan en een royement een te zware straf is. Een schorsing kan worden 293 
opgelegd voor de duur van maximaal vijf jaren. Gedurende de schorsing kan de betrokkene geen 294 
functie en lidmaatschapsrechten uitoefenen, noch deelnemen aan activiteiten van de COVS en 295 
blijven de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen onverkort op hem van toepassing. 296 

6. Het royement wordt door de tuchtcommissie op verzoek van het hoofdbestuur uitgesproken 297 
indien de betrokkene in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten 298 
van de COVS, dan wel de COVS op onredelijke wijze benadeelt. De betrokkene is geschorst 299 
vanaf de datum waarop het verzoek van het desbetreffende bestuur door de secretaris van de 300 
commissie is ontvangen, van welke datum het desbetreffende bestuur schriftelijk mededeling doet 301 
aan de betrokkene. De betrokkene kan de tuchtcommissie schriftelijk verzoeken diens schorsing 302 
tot aan de uitspraak van de tuchtcommissie op te schorten, op welk verzoek de tuchtcommissie 303 
schriftelijk uitspraak doet en tegen welke uitspraak geen beroep mogelijk is. Indien de 304 
tuchtcommissie het royement uitspreekt, kan de betrokkene van die uitspraak met inachtneming 305 
van het bepaalde in artikel 16 in beroep gaan bij de commissie van beroep. Gedurende de 306 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  307 

7. Indien een straf voor een bepaalde duur geldt of voor bepaalde activiteiten of functies wordt 308 
hiervan in de uitspraak mededeling gedaan. 309 

8. De publicatie van een straf geschiedt met vermelding van de naam en woonplaats van de 310 
betrokkene, tenzij de tuchtcommissie of de commissie van beroep in de uitspraak heeft beslist dat 311 
met een andere wijze van vermelding wordt volstaan. 312 

 313 
Art. 15 - Uitspraak 314 
1. Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep komt tot stand door een 315 

met gewone meerderheid genomen besluit. De commissieleden hebben elk één stem. De 316 
secretaris van de commissie woont het beraad in de raadkamer bij maar neemt niet deel aan de 317 
stemming. Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing wanneer één van de leden van de 318 
commissie als secretaris optreedt. 319 

2. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat de in de aangifte bedoelde overtreding noch enige 320 
andere soortgelijke overtreding is begaan, spreekt zij de betrokkene vrij. 321 

3. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat de in de aangifte bedoelde overtreding of een andere 322 
overtreding is begaan, deelt zij aan de betrokkene mee voor welke overtreding welke straf wordt 323 
opgelegd.  324 

4. Indien de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie in stand 325 
kan blijven, bevestigt zij die uitspraak.  326 

5. Indien de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie niet in 327 
stand kan blijven, wijzigt zij deze uitspraak en bepaalt zij of de betrokkene wordt vrijgesproken, 328 
dan wel ter zake van welke overtreding welke straf aan de betrokkene wordt opgelegd. 329 
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6. Bij het bepalen van de straf en de strafmaat worden zoveel mogelijk in gelijksoortige zaken 330 
dezelfde maatstaven aangelegd. 331 

7. Een uitspraak wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.  332 
8. In de uitspraak wordt bepaald of en in welke mate de aan de behandeling van een zaak verbonden 333 

kosten ten laste van de betrokkene en/of de COVS komen. Die kosten betreffen de kosten van de 334 
huur van de zittingsruimte, de kosten van bijstand van het secretariaat, de kosten van getuigen, 335 
van deskundigen en/of van een deskundigenonderzoek. De betrokkene dient de kosten, waartoe 336 
hij is veroordeeld, binnen veertien dagen na de datum van de uitspraak te voldoen aan de COVS. 337 
Indien de betrokkene wordt vrijgesproken komen de kosten van de tuchtzaak voor rekening van 338 
de COVS. 339 

9.  De secretaris van de commissie zendt een uitspraak van de tuchtcommissie of van de commissie 340 
van beroep per aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de betrokkene en zendt een 341 
afschrift van de uitspraak aan bestuur van de COVS, aan zijn vereniging en aan degene die 342 
aangifte heeft gedaan. 343 

10. De uitspraken van de commissie van beroep en van de tuchtcommissie - indien daarvan niet tijdig 344 
beroep is ingesteld - zijn onherroepelijk en voor de betrokkene en alle leden van de COVS 345 
bindend. 346 

 347 
Artikel 16 - Beroep 348 
1. Met uitzondering van een vrijspraak en van een door de tuchtcommissie opgelegde waarschuwing 349 

kan de betrokkene van elke andere uitspraak van de tuchtcommissie beroep instellen bij de 350 
commissie van beroep. Het beroep kan alleen worden ingediend door de betrokkene zelf of diens 351 
raadsman of bij een minderjarige of een wilsonbekwame door diens wettelijk vertegenwoordiger.  352 

2. Indien het hoofdbestuur een uitspraak van de tuchtcommissie, waaronder begrepen een vrijspraak 353 
en een waarschuwing, in strijd acht met het algemeen belang van de COVS, kan het 354 
desbetreffende bestuur namens de COVS beroep instellen.  355 

3. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt veertien dagen na de datum van 356 
ontvangst van de uitspraak van de tuchtcommissie, welke geacht wordt twee werkdagen na de 357 
datum van verzending te zijn gelegen, tenzij de betrokkene overtuigend aannemelijk kan maken 358 
dat hij niet eerder van de uitspraak van de tuchtcommissie heeft kunnen kennis nemen. Alleen in 359 
het geval de tuchtcommissie een royement heeft uitgesproken, bedraagt de beroepstermijn één 360 
maand. Deze termijn geldt ook voor het hoofdbestuur van de COVS indien het overeenkomstig 361 
lid 2 beroep wil instellen tegen de uitspraak van de tuchtcommissie. 362 

4. Het beroep wordt ingesteld door het schriftelijk indienen van een beroepschrift per aangetekende 363 
brief met bericht van ontvangst. Het beroepschrift wordt ingediend bij de secretaris van de 364 
commissie van beroep. In het beroepschrift dient te worden vermeld waarom beroep is ingesteld. 365 
De commissie van beroep kan het gebruik van een standaard beroepschrift voorschrijven. 366 

5. Indien het beroep namens de betrokkene door een ander dan de betrokkene of een in lid 1 367 
bedoelde persoon is ingesteld, doet de secretaris van de commissie van beroep de betrokkene 368 
hiervan schriftelijk mededeling en stelt de betrokkene in de gelegenheid alsnog binnen veertien 369 
dagen zelf beroep in te stellen. 370 

6. Indien het beroepschrift tijdig is ingediend, kan de betrokkene desgewenst volstaan met het louter 371 
formeel indienen van een beroep, mits de secretaris van de commissie van beroep uiterlijk 372 
veertien dagen na de ontvangst van het formele beroepschrift een aanvullend beroepschrift heeft 373 
ontvangen waarin de gronden van het beroep zijn vermeld. Voor het aanvullend beroepschrift 374 
wordt gebruik gemaakt van het standaard beroepschrift. Deze bevoegdheid komt ook het 375 
desbetreffende bestuur toe indien deze beroep instelt.  376 

7. Voor de behandeling van het beroep is degene die beroep instelt een bedrag van € 50,- aan 377 
administratiekosten verschuldigd, welk bedrag tegelijk met het indienen van het beroepschrift 378 
dient te worden overgemaakt naar een opgegeven rekening van de COVS. Het beroep wordt niet 379 
eerder in behandeling genomen dan na ontvangst van bedoelde administratiekosten. Dit bedrag 380 
dient uiterlijk binnen de (verlengde) beroepstermijn te zijn voldaan door bijschrijving op de door 381 
de secretaris van de commissie van beroep opgegeven bankrekening van de COVS. De secretaris 382 
van de commissie van beroep kan deze termijn nadien slechts eenmaal verlengen met veertien 383 
dagen. Heeft alsdan geen betaling plaatsgevonden, dan is de betrokkene niet-ontvankelijk in zijn 384 
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beroep en wordt het beroepschrift niet behandeld.  385 
8. Wanneer de betrokkene door de commissie van beroep wordt vrijgesproken, vindt terugbetaling 386 

van de administratiekosten plaats.  387 
 388 
Artikel 17 - Tenuitvoerlegging 389 
1. Het hoofdbestuur ziet toe op het ten uitvoer leggen van straffen. 390 
2. De betrokkene, andere leden en organen van de COVS zijn verplicht hun medewerking aan het 391 

ten uitvoer leggen van een straf te verlenen. Het hiermee in gebreke blijven levert een overtreding 392 
op. 393 

3. De tenuitvoerlegging van een door de tuchtcommissie opgelegde straf vangt aan op de datum 394 
waarop zij uitspraak doet, tenzij in de uitspraak anders is bepaald. 395 

4. Het instellen van beroep schort de tenuitvoerlegging van een straf niet op. Op verzoek van de 396 
betrokkene kan de commissie van beroep de tenuitvoerlegging van een straf tijdens de 397 
behandeling van het beroep opschorten. Het verzoek tot het opschorten van de straf kan tegelijk 398 
worden gedaan met het indienen van een beroepschrift maar niet eerder. Bedoeld verzoek wordt 399 
niet eerder in behandeling genomen dan nadat voldaan is aan het bepaalde in artikel 17 16 lid 7. 400 
De commissie van beroep doet op het verzoek schriftelijk uitspraak, welke uitspraak de 401 
commissie niet bindt bij haar eindoordeel. 402 

5. Met uitzondering van de waarschuwing en een geldboete, kan het hoofdbestuur in bijzondere 403 
gevallen nadat ten minste twee derden van een straf is ondergaan, na een schriftelijk verzoek van 404 
de betrokkene het restant kwijtschelden. Het hoofdbestuur kan aan het kwijtschelden van bedoeld 405 
restant voorwaarden verbinden, nadat het bestuur ter zake van het kwijtschelden en de eventueel 406 
daaraan te verbinden voorwaarden de commissie heeft gehoord die de zaak het laatst in 407 
behandeling heeft gehad. 408 

6. Het hoofdbestuur kan het ten uitvoer leggen van een straf opschorten, indien ten aanzien van de 409 
opgelegde straf nieuwe feiten of omstandigheden blijken, die - waren deze tijdens de behandeling 410 
van de zaak door de tuchtcommissie of de commissie van beroep bekend geweest - met een grote 411 
mate van zekerheid tot een vrijspraak of een veel lichtere straf zouden hebben geleid. Een 412 
dergelijk verzoek tot herziening moet schriftelijk door de betrokkene zijn gedaan met een 413 
uitvoerige motivering van die feiten en omstandigheden. Het desbetreffende bestuur kan het 414 
verzoek alleen in behandeling nemen, indien op dat moment geen mogelijkheid van beroep 415 
openstaat.  416 

7. Indien het hoofdbestuur het verzoek tot herziening inwilligt en de tenuitvoerlegging opschort, 417 
stelt het bestuur het verzoek aan de tuchtcommissie ter hand, die het verzoek als ware het een 418 
aangifte behandelt. De tuchtcommissie behandelt de zaak dan opnieuw, van welke uitspraak 419 
beroep kan worden ingesteld. 420 

8. Het verzoek tot kwijtschelding en tot herziening kan slechts éénmaal per jaar worden gedaan. 421 


