Termijnen in de tuchtrechtprocedure
In de tuchtprocedure gelden vaste termijnen waarbinnen zowel partijen als SKJ moeten reageren.
Hierdoor krijgt de procedure een vast tijdsverloop, en is het voor iedereen duidelijk hoelang de
behandeling van de klacht ongeveer zal duren. Dit is prettig voor alle betrokkenen.
Maar de behandeling van iedere tuchtklacht is ook maatwerk. In bijzondere gevallen mogelijkheid tot
verlenging van een termijn. Afwijkingen van de onderstaande termijnen zijn dus mogelijk.
Hieronder worden alle termijnen genoemd in de procedure bij het College van Toezicht..
Wat is een termijn?
Een termijn geeft de uiterste datum voor reactie aan. Het is een deadline. Er kan altijd eerder dan
de uiterste datum gereageerd worden. Dit geldt voor SKJ, maar ook voor de klager en beklaagde.

4 fasen van behandeling
De procedure bij het College van Toezicht is onder te verdelen in de volgende fasen:
1. In behandeling neming van de klacht;
2. Opvragen verweerschrift;
3. Behandeling van de klacht;
4. De beslissing.

1. In behandeling neming van de klacht
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Figuur 1: schematisch overzicht in behandeling neming klacht. Geel: klager. Blauw, Groen, Rood: CvT

Zodra SKJ het klaagschrift van klager ontvangt, stuurt zij hiervan binnen 5 werkdagen een
ontvangstbevestiging met daarin de ontvangstdatum.
Voorbeeld: meneer Janssen stuurt zijn klacht op maandag 1 februari per mail naar SKJ. Er wordt op
vrijdag 5 februari een ontvangstbevestiging naar meneer Janssen gestuurd.

A. Klaagschrift voldoet aan de eisen
De klager ontvangt binnen 2 weken na de ontvangstbevestiging een inhoudelijke reactie van SKJ
dat de klacht in behandeling wordt genomen.
Voorbeeld: op 5 februari is de ontvangstbevestiging verstuurd naar meneer Janssen. Indien het
klaagschrift aan de eisen voldoet, krijgt meneer Janssen uiterlijk 19 februari bericht dat de klacht
in behandeling wordt genomen.
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B. Klaagschrift voldoet niet aan de eisen
De klager ontvangt binnen 2 weken na de ontvangstbevestiging een inhoudelijke reactie van SKJ
dat het klaagschrift niet aan de eisen voldoet. Bijvoorbeeld dat bepaalde gegevens van de klager
of beklaagde ontbreken, of dat de klacht niet voldoende duidelijk is. (De eisen voor het
klaagschrift kunt u vinden in artikel 7 van het Tuchtreglement.)
Na het ontvangen van dit bericht heeft de klager 2 weken om een nieuw klaagschrift in te leveren.
De nieuwe klacht treedt in de plaats van de oude klacht.
Voorbeeld: op 5 februari is de ontvangstbevestiging verstuurd naar meneer Janssen. Hij krijgt op
19 februari bericht dat het klaagschrift niet aan de eisen voldoet, omdat de omschrijving van zijn
klacht onvoldoende duidelijk is. Hij heeft tot uiterlijk 4 maart om de klacht duidelijker te
formuleren en deze opnieuw in te dienen.
Wat kan klager doen hij de termijn niet haalt? Tijdig verlenging aanvragen.
De klager kan verzoeken om verlenging van de termijn van 2 weken. Dit moet schriftelijk en
gemotiveerd gebeuren vóór afloop van de oorspronkelijke termijn. In bijzondere gevallen is het
ook mogelijk te verzoeken om een verlenging van langer dan 2 weken.
De klager wordt zo snel mogelijk schriftelijk geïnformeerd of het verzoek wordt ingewilligd. De
verlenging sluit aan op de eerste termijn.
Voorbeeld: de termijn van meneer Janssen om zijn klaagschrift te herstellen loopt af op 4 maart.
Hij voorziet dat dit geen haalbare termijn is, en hij dient voor 4 maart een schriftelijk verzoek voor
verlenging in. De verlenging wordt toegekend: de nieuwe termijn loopt af op 18 maart.
Wat gebeurt er indien klager de termijn overschrijdt?
Indien de klager zijn klacht niet op tijd herstelt, kan de voorzitter van het College van Toezicht
beslissen dat de klacht niet in behandeling wordt genomen. Hiervan krijgt klager zo snel mogelijk
schriftelijk bericht.
Binnen 4 weken na ontvangst van deze beslissing bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen
bij de voorzitter van het College van Beroep. Deze beslist zo mogelijk binnen 4 weken op dit
beroep.
Bovenstaande geldt ook indien klager geheel niet meer reageert.
Voorbeeld: de termijn voor het herstel van het klaagschrift van meneer Janssen loopt af op 18
maart. Meneer Jansen heeft de gebreken in zijn klacht niet voor die tijd hersteld. Op 1 april neemt
de voorzitter de beslissing dat de klacht niet in behandeling wordt genomen. Meneer Janssen kan
tot uiterlijk 29 april tegen deze beslissing in beroep gaan bij de voorzitter van het College van
Beroep. Indien haalbaar krijgt hij uiterlijk 27 mei hierover uitslag.

Samenvatting:
 Klager krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van zijn of haar klacht;
 Klager krijgt binnen 2 weken na de ontvangstbevestiging een inhoudelijke reactie op zijn
of haar klacht;
 Indien het klaagschrift voldoet aan de eisen wordt de klacht in behandeling genomen;
 Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen krijgt klager 2 weken om de gebreken te
herstellen.
 Er is een uitstelmogelijkheid van 2 weken voor herstel van gebreken. In bijzondere
gevallen krijgt de klager een langere termijn om de gebreken te herstellen.
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Bij overschrijding van de hersteltermijn kan de voorzitter beslissen dat de klacht niet in
behandeling wordt genomen. Tegen deze beslissing staat beroep open.
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Figuur 2: schematisch overzicht opvragen verweerschrift. Blauw: CvT. Oranje: beklaagde.

Zodra de klacht in behandeling is genomen, wordt het complete klaagschrift zo snel mogelijk
toegezonden aan de beklaagde.
De beklaagde mag zichzelf verweren in een verweerschrift. Dit dient hij of zij binnen 4 weken na
ontvangst van het klaagschrift in te dienen bij SKJ. Na ontvangst wordt er binnen 5 werkdagen een
ontvangstbevestiging gestuurd naar beklaagde. Er wordt dan ook een kopie van het verweerschrift
toegezonden aan de klager.
Voorbeeld: de klacht van meneer Janssen over gezinsvoogd mevrouw Bakker is op 27 mei in
behandeling genomen. De klacht wordt op 27 mei ook doorgestuurd naar mevrouw Bakker. Zij heeft
tot 24 juni de tijd om haar verweerschrift in te dienen, en dit doet ze tijdig op 20 juni. Op 24 juni
ontvangt ze een ontvangstbevestiging van haar verweerschrift. Er wordt op 24 juni ook een kopie van
haar verweerschrift toegestuurd aan meneer Janssen.
Wat kan de beklaagde als hij de termijn niet haalt? Tijdig verlenging aanvragen.
De beklaagde kan verzoeken om verlenging van de termijn van 2 weken. Dit moet schriftelijk en
gemotiveerd gebeuren vóór afloop van de oorspronkelijke termijn. In bijzondere gevallen is het ook
mogelijk te verzoeken om een verlenging van langer dan 2 weken.
De beklaagde wordt zo snel mogelijk geïnformeerd of het verzoek wordt ingewilligd. In geval van
toekenning wordt de verlengde termijn aan zowel beklaagde als klager schriftelijk meegedeeld. De
verlenging sluit aan op de eerste termijn.
Voorbeeld: mevrouw Bakker voorziet dat 24 juni geen haalbare datum is om haar verweerschrift in te
dienen. Ze dient voor die datum een gemotiveerd verzoek in tot verlenging van 2 weken. Haar verzoek
wordt toegekend. Hiervan krijgen zowel mevrouw Bakker als klager meneer Janssen bericht. Mevrouw
Bakker heeft nu tot 8 juli om haar verweerschrift in te dienen.
Wat gebeurt er indien er geen verweer wordt ingediend?
Indien beklaagde te kennen heeft gegeven dat hij of zij geen verweerschrift wenst in te dienen of niet
(meer) reageert wordt de behandeling van de klacht gewoon voortgezet.

Samenvatting:
 Zodra de klacht in behandeling wordt genomen, krijgen zowel klager als beklaagde
hier bericht van;
 Beklaagde ontvangt een kopie van het klaagschrift;
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Beklaagde krijgt 4 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen;
Er is een uitstelmogelijkheid voor indiening van het verweerschrift van 2 weken. In
bijzondere gevallen kan de beklaagde om meer uitstel vragen.
Zodra het verweerschrift is ontvangen, wordt er een kopie toegestuurd aan klager.

3. Behandeling van de klacht
Zodra het verweerschrift van de beklaagde ontvangen is, wordt over het verdere verloop van de
procedure besloten. Het streven is dit binnen 1 maand te doen. De behandeling van de klacht kan
schriftelijk of mondeling gebeuren.
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Figuur 3: Schematisch overzicht schriftelijke behandeling. Blauw: CvT. Geel/Oranje: klager en beklaagde

Het is mogelijk dat het College het niet nodig vindt om partijen uit te nodigen op hoorzitting. De
zaak wordt dan behandeld op grond van de ingediende stukken. Partijen krijgen zo snel mogelijk
bericht over het voornemen van het College om de zaak schriftelijk af te doen, en op welke
datum ze de klacht zullen behandelen.
Tijdens de behandeling wordt duidelijk of de zaak definitief kan worden afgedaan op basis van de
stukken, of dat er aanvullende vragen zijn vanuit het College. Indien het mogelijk is om tot een
beslissing te komen, ontvangen partijen na de zitting mededeling dat de zaak definitief schriftelijk
wordt afgedaan. Indien het College nog aanvullende vragen heeft voor de partijen nadat ze bij
elkaar zijn gekomen, wordt hierover contact opgenomen met partijen.
Voorbeeld: het verweerschrift van mevrouw Bakker is op 8 juli ontvangen. Het College acht de
zaak geschikt om schriftelijk te behandelen. Op 5 augustus ontvangen meneer Janssen en
mevrouw Bakker bericht over dit voornemen. Geen van beiden heeft hier bezwaar tegen. De zaak
wordt op 30 augustus behandeld. Partijen ontvangen op 2 september bericht dat de zaak
definitief schriftelijk wordt afgedaan.
Wat kan klager of beklaagde doen indien ze mondelinge behandeling van de klacht willen?
Partijen kunnen voorkeur hebben voor een mondelinge behandeling van de klacht. Mocht dit zo
zijn terwijl het College de klacht schriftelijk wil afdoen, kunnen klager en/of beklaagde bezwaar
maken tegen dit voornemen. Dit moet binnen 2 weken vanaf het moment dat ze op de hoogte
zijn gesteld van het voornemen van het College om het beroep schriftelijk af te doen. In dat geval
vindt er alsnog mondelinge behandeling plaats.
Voorbeeld: op 5 augustus ontvangen meneer Janssen en mevrouw Bakker bericht dat het College
het voornemen heeft om de klacht van meneer Janssen schriftelijk te behandelen. Mevrouw
Bakker is het hier niet mee eens. Ze dient op uiterlijk 19 augustus bezwaar in te dienen. De zaak
wordt dan alsnog mondeling behandeld op een hoorzitting.
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B. Mondelinge behandeling op hoorzitting
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Figuur 4: schematisch overzicht mondelinge behandeling. Blauw: SKJ. Geel/Oranje: klager en beklaagde

Als de zaak niet schriftelijk wordt afgedaan, wordt er een hoorzitting gepland voor mondelinge
behandeling.

 Datum van de hoorzitting
De beschikbaarheid van zittingsdata is afhankelijk van de drukte. Partijen krijgen in principe uiterlijk 3
weken voorafgaand aan de zitting schriftelijk bericht over de plaats, dag en tijd van de hoorzitting, en
welke leden van het College gaan oordelen over de klacht.
Ook als de termijn van uiterlijk 3 weken is verlopen, kan de voorzitter beslissen dat partijen worden
uitgenodigd. De datum wordt dan alleen definitief indien partijen daarmee instemmen.
Voorbeeld: het verweerschrift van gezinsvoogd mevrouw Bakker is op 8 juli ontvangen. Op 5 augustus
ontvangen zowel klager meneer Janssen als mevrouw Bakker bericht dat er een hoorzitting is gepland
voor de behandeling van de klacht op 30 augustus.

 Indienen van stukken en doorgeven van aanwezige personen
In de aanloop naar de hoorzitting zijn er twee termijnen in acht te nemen:
1. Partijen mogen tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de zitting nog nadere documenten over
de zaak sturen. In bijzondere gevallen kan de voorzitter een document accepteren tot 1 week
voorafgaand aan de zitting.
2. Partijen mogen tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan de zitting de namen van getuigen,
deskundigen en toehoorders doorgeven aan SKJ. De voorzitter beslist of personen wel of niet
aanwezig mogen zijn. Hierover worden partijen zo snel mogelijk geïnformeerd. Een mogelijke
weigering wordt gemotiveerd.
Voorbeeld: de hoorzitting voor de behandeling van de klacht van meneer Janssen over gezinsvoogd
mevrouw Bakker staat gepland voor 30 augustus. Beide partijen moeten uiterlijk 16 augustus alle
documenten hebben aangeleverd aan SKJ. Het is tot en met 23 augustus mogelijk om namen door te
geven van personen die partijen mee willen nemen.

Samenvatting:
 De zaak kan schriftelijk of mondeling worden behandeld;
 Het streven is om partijen hierover binnen 1 maand te informeren;
 Indien het College het voornemen heeft om de zaak schriftelijk af te doen kunnen
partijen daar bezwaar tegen maken binnen 2 weken na mededeling hiervan. De klacht
wordt dan alsnog op hoorzitting behandeld;
 Indien de klacht mondeling wordt behandeld, ontvangen partijen uiterlijk 3 weken
voor de zittingsdatum bericht over de datum van de zitting, de locatie, samenstelling
van de zittingskamer, en andere relevante informatie;
 In aanloop naar de zitting dienen bepaalde deadlines in acht te worden genomen;
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4. De beslissing
Er geldt een beslistermijn van 8 weken. De voorzitter kan bepalen dat de beslistermijn eenmaal met 4
weken wordt verlengd. Hiervan krijgen partijen bericht voordat de eerste termijn is afgelopen.
Het moment vanaf wanneer de termijn gaat lopen verschilt bij mondeling en schriftelijke behandeling.

A. Schriftelijke behandeling
De beslistermijn gaat lopen vanaf het moment dat partijen mededeling hebben gekregen dat de
zaak definitief schriftelijk wordt afgedaan.
Voorbeeld: na behandeling van de zaak door het College op 30 augustus hebben meneer Janssen
en mevrouw Bakker op 2 september bericht gekregen dat de zaak definitief schriftelijk wordt
afgedaan. 8 weken later, op 28 oktober, wordt de beslissing van het College verstuurd per
aangetekende post.

B. Mondelinge behandeling
De beslistermijn gaat lopen vanaf de datum van de hoorzitting.
Voorbeeld: de hoorzitting van de zaak tussen meneer Janssen en mevrouw Bakker heeft op 30
augustus plaatsgevonden. 8 weken later, op 28 oktober, wordt de beslissing van het College
verstuurd per aangetekende post.

Samenvatting:
 De beslissing wordt 8 weken na de hoorzitting, of na de mededeling dat de klacht
schriftelijk wordt afgedaan, aan partijen toegestuurd per aangetekende post.
 Er is een uitstelmogelijkheid van 4 weken.
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