REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT VOOR DE HAPTOTHERAPIE
Artikel 1 - Inleiding
De Vereniging Van Haptotherapeuten VVH, gevestigd te Amsterdam, heeft ondermeer tot doel het
bevorderen van de kwaliteit in de beroepsuitoefening van de Haptotherapie. In het kader daarvan
kent de Vereniging de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie (de Commissie). Benoeming
vindt plaats voor een periode van vijf (5) jaar, waarna het lid voor nog een (1) periode van vijf (5) jaar
herbenoemd kan worden.
Artikel 2 - Commissie
1. De leden van de Commissie worden aangesteld door de Algemene Leden Vergadering van de
Vereniging.
2. De Commissie bestaat uit vijf leden: een (jurist) voorzitter, een (jurist) secretaris en drie
geregistreerde of senior GZ-Haptotherapeuten. De Vereniging kan plaatsvervangende leden van
de Commissie benoemen.
3. De leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn na die periode
terstond hernoembaar.
4. De Commissie oordeelt onafhankelijk van de Vereniging.
5. De leden van de Commissie zijn geheimhouding verplicht ten aanzien van al hetgeen hen als lid
van de Commissie ter kennis komt.
Artikel 3 - Indienen van een klacht
1. Iedere belanghebbende kan bij de Commissie een klacht indienen over / tegen een geregistreerde
GZ-Haptotherapeut. Het postadres van de Commissie wordt op eerste verzoek van een
belanghebbende door de Vereniging verstrekt.
2. De klacht vermeldt tenminste de naam en het adres van diegene die klaagt (de klager) alsmede de
naam en het adres van de geregistreerde GZ-Haptotherapeut waarover wordt geklaagd. De klacht
dient een duidelijke omschrijving te bevatten van de feiten en omstandigheden die aan de klacht ten
grondslag worden gelegd.
3. De secretaris van de Commissie bevestigt zo spoedig mogelijk schriftelijk de ontvangst van de
klacht aan de klager en aan de GZ-Haptotherapeut waarover wordt geklaagd. De secretaris kan de
klager verzoeken de klacht nader toe te lichten en / of nadere informatie te verstrekken.
4. De klager is een door het Bestuur van de Vereniging vast te stellen vastrecht verschuldigd. Het
vastrecht dient te worden voldaan op een door de secretaris aan te geven rekening, binnen een
door de secretaris vast te stellen termijn.
Artikel 4 - Wraking
1. Elk lid van de Commissie kan zich aan de behandeling van de klacht ontrekken op grond van
omstandigheden waardoor de onpartijdigheid van de Commissie schade zou kunnen lijden.
2. De samenstelling van de Commissie wordt schriftelijk aan partijen meegedeeld.
3. Binnen twee weken na verzending van de sub 2 bedoelde mededeling hebben partijen het recht de
Commissie te verzoeken een of meer leden van de Commissie te wraken. Het verzoek tot wraking
dient met redenen te zijn omkleed. Een wrakingverzoek kan slechts één keer worden gedaan.
4. Een lid van Commissie wiens wraking is verzocht, kan in de wraking berusten. Indien niet wordt
berust in de wraking, wordt het verzoek daartoe zo spoedig mogelijk behandeld in een besloten
zitting van de Commissie - waarvan het lid wiens wraking is verzocht geen deel uitmaakt - aangevuld
met de voorzitter van de Vereniging of een door de voorzitter aan te wijzen lid van het bestuur. Op
het verzoek wordt zo spoedig mogelijk beslist. De beslissing is gemotiveerd en wordt zo spoedig
mogelijk aan partijen meegedeeld.
5. Tegen de beslissing op het wrakingverzoek staat geen rechtsmiddel open.
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Artikel 5 - Behandeling van de klacht
Na ontvangst van de klacht wordt de GZ-Haptotherapeut in de gelegenheid gesteld schriftelijk op de
klacht te reageren. Desgewenst worden partijen in de gelegenheid gesteld in een tweede schriftelijke
ronde hun standpunten nader toe te lichten. De Commissie stelt de termijnen vast waarbinnen
partijen de stukken bij de Commissie moeten indienen.
Artikel 6
1. Nadat partijen hun standpunt schriftelijk hebben toegelicht, kan de Commissie het onderzoek sluiten
en beslissen op basis van de stukken, dan wel een niet openbare mondelinge behandeling van de
klacht gelasten. In dat geval worden partijen uitgenodigd voor de mondelinge behandeling op een
termijn van tenminste drie (3) weken. Uiterlijk tot tien (10) dagen voor de mondelinge behandeling
kunnen partijen bij de Commissie stukken indienen en kunnen partijen de Commissie verzoeken door
partijen mee te nemen personen te horen.
2. De voorzitter heeft de leiding tijdens de mondelinge behandeling. De GZ-Haptotherapeut wordt de
gelegenheid gegeven als laatste te spreken.
Artikel 7
Een klacht tegen een niet in het Kwaliteitsregister geregistreerde haptotherapeut wordt uitsluitend in
behandeling genomen indien deze therapeut schriftelijk heeft verklaard zich te onderwerpen aan de
bepalingen van dit reglement. De kosten van de Commissie komen in voorkomende gevallen geheel
voor rekening van de betreffende therapeut en worden door de Commissie direct bij deze in rekening
gebracht.
Artikel 8 - Uitspraak
1. De Commissie beslist met meerderheid van stemmen.
2. De Commissie doet uitspraak op basis van de schriftelijke stukken die bij de Commissie door partijen
zijn ingediend en het verhandelde ter gelegenheid van de mondelinge behandeling.
3. De uitspraak vermeldt:
a. de namen van partijen;
b. de gronden van de beslissing;
c. de beslissing;
d. de namen van de leden van de Commissie die de klacht hebben behandeld;
e. de datum van de uitspraak.
4. De uitspraak wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
5. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen zes (6) weken - per aangetekende
post aan partijen toegezonden.
Artikel 9
De uitspraak strekt tot:
a. niet-ontvankelijk verklaring van de klacht;
b. ongegrond verklaring van de klacht;
c. gegrond verklaring van de klacht.
Artikel 10
1. Indien de Commissie de klacht gegrond verklaart, kan de Commissie aan de GZ-Haptotherapeut als
maatregel opleggen:
a. de plicht tot vergoeding van het vastrecht aan klager;
b. een waarschuwing;
c. een berisping;
d. een voorwaardelijke intrekking van het lidmaatschap gedurende een proeftijd met algemene en /
of bijzondere voorwaarden;
e. een tijdelijk intrekking van het lidmaatschap / tijdelijke verwijdering uit het Kwaliteitsregister van
GZ-Haptotherapeuten;
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2.
3.
4.
5.

f. een definitieve intrekking van het lidmaatschap / definitieve verwijdering uit het
Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten.
Een combinatie van sancties is mogelijk.
De Commissie bepaalt in haar uitspraak de ingangsdatum en de duur van de in de beslissing
genoemde termijnen.
Tegen de uitspraak van de Commissie staat geen rechtsmiddel open.
De Commissie zendt onverwijld een geanonimiseerd afschrift van de uitspraak aan de Vereniging.

Artikel 11 - Slotbepalingen
1. De voorzitter kan partijen in elke stand van het geding uitnodigen voor het beproeven van een
minnelijke schikking.
2. Partijen dragen hun eigen kosten verbonden aan de procedure.
Artikel 12
Iedere directe of indirecte aansprakelijkheid voor enig handelen of nalaten van de Commissie en / of
de leden van de Commissie wordt uitgesloten.
Artikel 13
In de gevallen waarin dit reglement en de wet niet voorzien, beslist de voorzitter van de Commissie.
Artikel 14
Dit reglement treedt in werking op een door de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging te
bepalen tijdstip.

Opnieuw vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Haptotherapeuten
VVH, gehouden op 3 november 2015 te Breukelen.
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