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Verkorte tuchtprocedure bij lik op stuk beleid 
 
Bij de procedure volgens het tuchtreglement kan het een aantal weken duren voordat een sanctie 
wordt uitgesproken na wangedrag. 
Bepaalde situaties maken het echter nodig dat op zo’n kort mogelijke termijn een sanctie wordt 
uitgesproken. 
Om te voorkomen dat een situatie kan gaan escaleren moet lik op stuk beleid toegepast worden. 
 
Definitie lik op stuk beleid 
Binnen 1 week na wangedrag: 

 moet bepaald worden of er een sanctie moet worden toegepast. 
 moet bepaald worden welke sanctie wordt toegepast.. 
 wordt de sanctie uitgesproken. 

 
Procedure bij lik op stuk beleid 
Het bestuur of een bestuurslid krijgt een melding van wangedrag. 
De ontvanger van de melding informeert bij de melder naar het volgende: 

 de namen van de betrokkene(n) 
 of het wel of niet een minderjarige betreft 
 de datum, het tijdstip en de locatie van het wangedrag 
 de feiten en omstandigheden betreffende het wangedrag 

Het bestuurslid dat de melding heeft gekregen overlegt dezelfde dag, of uiterlijk de volgende dag, met 
(een aantal) bestuursleden of er lik op stuk beleid toegepast moet worden. 
De secretaris van het bestuur zet de gegevens van de aanklacht op schrift en mailt die, voor de 
hoorzitting, naar: 

 de bestuursleden 
 de secretaris van de tuchtcommissie 
 de melder(s) 

Indien lik op stuk beleid toegepast moet worden stelt het bestuur een datum vast dat een hoorzitting 
wordt gehouden. 
De hoorzitting moet binnen 5 dagen na het wangedrag worden gehouden. 
Het bestuur stelt vast wie er bij de hoorzitting aanwezig moeten zijn: 

 welke bestuursleden 
 wel of geen leden tuchtcommissie 
 de melder(s) 
 de aangeklaagde(n) 
 de ouder(s) van minderjarigen 

De secretaris van het bestuur nodigt de betrokkenen uit om bij de hoorzitting aanwezig te zijn. 
Voorafgaande aan de hoorzitting overleggen de bestuursleden en de tuchtcommissieleden welke 
sanctie van toepassing zou kunnen zijn.  
Sanctiemogelijkheden staan vermeld in: 

 artikel 7 van het tuchtreglement 
 artikel 8.6 van het huishoudelijk reglement 
 artikel 6.4.a van de statuten 

 
Indien geen lik op stuk beleid toegepast moet worden is de standaard procedure volgens het 
tuchtreglement van toepassing. 
Tijdens het vooroverleg wordt onderling vastgesteld wie van de bestuursleden en de 
tuchtcommissieleden de hoorzitting zal voorzitten en wie zal notuleren. 
Na de hoorzitting trekken de bestuursleden en de tuchtcommissieleden zich enkele minuten terug en 
stellen vast welke sanctie toegepast wordt. 
Direct hierna wordt mondeling aan de aangeklaagde meegedeeld wat de sanctie is. 
Tevens stuurt de secretaris van het bestuur de aangeklaagde een brief waarin staat vermeldt wat de 
sanctie is.  
 
Beroepmogelijkheid 
De mogelijkheid om tegen de sanctie in beroep te gaan staat vermeld in artikel 10 van het 
tuchtreglement. 
Voor zaken die in dit voorstel niet zijn opgenomen is het tuchtreglement, de statuten en het 
huishoudelijk reglement van toepassing. 


