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Reglement College van Toezicht Osteopathie 
 
 

Algemeen 
 
 

Algemene bepalingen 
Artikel 1 
1. Het College van Toezicht is een in tuchtzaken rechtsprekend orgaan, hierna tevens aan te duiden als 

tuchtcollege.  
2. Dit reglement is van toepassing op de osteopaten die geregistreerd staan in het register van de Stichting 

het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO), statutair gevestigd te Wetsvoorne, zulks ongeacht hun 
werkwijzen. 

 
Artikel 2 
1. In het NRO geregistreerde osteopaten zijn aan dit reglement onderworpen ter zake van gedragingen die 

in strijd zijn met één of meer bepalingen van het op hen van toepassing zijnde Beroepscompetentieprofiel 
en de Beroepscode voor osteopaten zoals vastgesteld door het College van Toezicht voor Osteopathie. 

 
Artikel 3 
1. De osteopaat blijft onderworpen aan dit reglement indien bij binnen een jaar na beëindiging van zijn regi-

stratie betrokken is of wordt bij een tuchtrechtzaak betreffende een behandeling die plaatsvond in de 
periode dat hij nog wel geregistreerd stond. 

 
 

Samenstelling en besluitvorming 
Artikel 4 
1. Het College van Toezicht bestaat uit drie leden. Het College van Toezicht telt één rechtsgeleerd lid, dat 

tevens voorzitter is van het College, één arts en één bij het NRO geregistreerde osteopaat D.O., 
alsmede een plaatsvervanger voor de voorzitter, tevens rechtsgeleerde, één plaatsvervangend arts-lid 
en één plaatsvervangend lid-osteopaat D.O. Het College benoemt uit haar midden een secretaris en een 
plaatsvervangend secretaris. 

2. De leden van het College van Toezicht worden benoemd door het bestuur van het NRO, gehoord het 
bestuur van de NVO, en na eerste instelling gehoord het College. In een al dan niet tussentijdse vacature 
van het College van Toezicht dient het bestuur van het NRO zo spoedig mogelijk te voorzien. 

3. De zittingsduur van de leden van het College van Toezicht bedraagt vijf jaren. Na afloop van deze 
termijn zijn zij onbeperkt herkiesbaar. 

4. De samenstelling van het tuchtcollege blijft van de eerste behandeling ter zitting af tot de beslissing in 
raadkamer onveranderd. Indien wijziging van de samenstelling noodzakelijk is, wordt de behandeling van 
de zaak op de zitting opnieuw aangevangen.  

5. Leden van het College van Toezicht blijven na hun aftreden bevoegd om deel te nemen aan de verdere 
behandeling van die tuchtzaken, aan de behandeling waarvan zij reeds deelnamen en die op het tijdstip 
van aftreden nog niet zijn afgedaan. 

6. Het lidmaatschap van het College van Toezicht is onverenigbaar met het lidmaatschap van het College 
van Beroep, de registratiecommissie en de klachtencommissie, het College voor Osteopathie en de be-
sturen van NRO en NVO. 

7. Tussen de leden van College van Toezicht mag niet bestaan de verhouding van echtgenoten of bloed- of 
aanverwantschap tot en met de derde graad, een overeenkomst tot de gezamenlijke uitoefening van de 
osteopathie of een verhouding van ondergeschiktheid. 

8. Het bepaalde in lid 5, 6 en 7 is ook van toepassing op plaatsvervangende leden, met dien verstande dat 
lid 7 ook van toepassing is tussen de vaste leden en plaatsvervangende leden van het College. 

 
Artikel 5 
1. Het College van Toezicht beslist bij meerderheid van stemmen. De mening van de minderheid wordt niet 

vermeld.  
2. Wanneer twee of drie verschillende opvattingen zijn gegeven, wordt beslist in de zin die het meest 

overeenkomt met die van de meerderheid. 
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Verschoning en wraking 
Artikel 6 
1. Een lid van het College kan zich verschonen en kan worden gewraakt, indien er te zijnen aanzien feiten 

of omstandigheden bestaan, waardoor in het algemeen de onpartijdigheid van het College schade zou 
kunnen lijden. 

2. Een verzoek tot wraking dient te worden gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan de verzoeker 
bekend zijn geworden, doch uiterlijk binnen vier weken nadien. Over de verschoning of wraking wordt door 
de overige leden van het College zo spoedig mogelijk beslist. In geval van staking van stemmen wordt het 
verzoek tot verschoning of wraking ingewilligd. 

3. Doorhaling van zijn inschrijving in het NRO, schorsing van die inschrijving ingevolge een uitspraak van dit 
College heeft voor een lid-osteopaat of plaatsvervangend lid-osteopaat van het College van Toezicht tot 
gevolg dat zijn functie bij het College per direct een einde neemt.  

4. Doorhaling van zijn inschrijving in het BIG-register, gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid in het 
register ingeschreven staande het betrokken beroep uit te oefenen, schorsing van die inschrijving ingevol-
ge een uitspraak van het bevoegde Regionaal Tuchtcollege heeft voor een lid-arts van het College van 
Toezicht tot gevolg dat zijn functie bij het College per direct een einde neemt. 

5. Een nog niet onherroepelijk geworden beslissing tot oplegging te zijnen aanzien van een schorsing of 
doorhaling heeft voor een (plaatsvervangend) lid-osteopaat respectievelijk (plaatsvervangend) lid-arts van 
het College van Toezicht tot gevolg dat hij in zijn functie bij dat College per direct is geschorst. 

6. Een lid dat zich heeft verschoond of is gewraakt, wordt vervangen door een plaatsvervangend lid. 
 

 
Geheimhouding 

Artikel 7 
1. De zittingen van het College zijn niet-openbaar, tenzij het College anders beslist. 
2. Het is aan de leden en plaatsvervangend leden van het College verboden: 

a. hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen bekend te maken; 
b. de gevoelens te openbaren, welke binnen de commissie over aanhangig gemaakte tuchtzaken, zijn 

geuit; 
c. met een bij het College aanhangige zaak of met een zaak, die naar zij weten of vermoeden bij het 

College aanhangig gemaakt zal worden, zich in te laten in enig onderhoud of gesprek met belangheb-
benden of van dezen enige bijzondere inlichting of schriftelijk stuk aan te nemen. 

3. De leden en plaatsvervangend leden van het College, het secretariaat van het NRO, alsmede de door het 
College gehoorde getuigen en deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding van al datgene, wat hen ter 
kennis is gekomen. Uitspraken mogen, behalve aan de betreffende persoon en het betreffend orgaan, 
alleen geanonimiseerd openbaar gemaakt worden. 

 
 

Secretariaat 
Artikel 8  
1. Het College wordt administratief ondersteund door het secretariaat van het NRO. 
2. Het College van Toezicht en haar secretariaat zijn gevestigd ten kantore van het Nederlands Register voor 

Osteopathie. Zij kunnen ook buiten de vestigingsplaats zitting houden. 
3. Alle eerste oproepingen van partijen, van getuigen en deskundigen voor zover deze door het College zijn 

uitgenodigd, de toezending van de uitspraak aan partijen, alsmede de verzending van onvervangbare (dus 
niet kopieerbare) stukken, geschieden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. 

4. Zodra een zaak is afgerond, zenden de leden van het College alle in hun bezit zijnde op de zaak betrekking 
hebbende stukken naar de secretaris van het NRO, die zorg draagt dat een volledig dossier achter ge-
sloten deuren in het NRO-archief wordt bewaard en die overtollig geworden stukken vernietigt. Alleen het 
College heeft om haar moverende redenen de bevoegdheid het archief te openen. Een dossier wordt na 
verloop van 10 jaar vernietigd of geanonimiseerd met weglating van alle persoonlijke gegevens bewaard. 

 
 

Termijnen 
Artikel 9 
1. Op de in dit reglement gestelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing. 
2. Alle termijnen bedoeld in dit reglement beginnen te lopen met de eerste dag na de dag van dagtekening 

van het betrokken document waarbij de termijn is gesteld althans het document waarvan het gaan lopen 
van de termijn afhankelijk is. 
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3. Indien als gevolg van overmacht een in het reglement genoemde termijn door het College wordt over-
schreden heeft dit geen consequenties voor de verdere behandeling van de klacht of het beroep. 

 
 

(On)kostenregeling 
Artikel 10 
1. De leden van het College ontvangen ten laste van de begroting van het NRO vergoeding van kosten 

volgens een algemene regeling vastgesteld door het bestuur van het NRO. 
2. De voorzitter van het College kan aan door het College opgeroepen deskundigen een honorarium voor 

hun bericht toekennen. Aan door het College opgeroepen getuigen en deskundigen kan vergoeding van 
reis- en verblijfkosten alsmede een schadevergoeding wegens praktijkderving worden toegekend. Deze 
honoraria en vergoedingen zijn ten laste van het NRO. 

3. (On)kosten van getuigen en deskundigen opgeroepen door een belanghebbende zijn voor die belangheb-
bende. 

 
 

Jaarverslag 

Artikel 11 
1. Het College brengt jaarlijks vóór 1 maart openbaar verslag uit van haar werkzaamheden aan de besturen 

van de NVO en de NRO, de organen van het NRO en aan het College voor Osteopathie. Onder andere 
worden hierin kort weergegeven de in het afgelopen verslagjaar in behandeling genomen én afgehandelde 
klachten (geanonimiseerd), met vermelding van de aard van de klacht en het besluit. Het is ook mogelijk 
dat betreffend verslag wordt opgenomen in het algemene jaarverslag van het NRO. Aan belangstellenden 
wordt een exemplaar ter beschikking gesteld. 

 
 

Wijziging van dit reglement 
Artikel 12 
1. Wijzigingen van dit reglement behoeven, kennis genomen hebbende van het schriftelijke commentaar 

van het College van Toezicht, de instemming van ten minste twee/derde meerderheid van stemmen in elk 
van beide bestuursvergaderingen van NVO en NRO waarin twee/derde van alle fungerende 
bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, vereist. 

 
 
 
 

 
 

  



8.0. 

Reglement College van Toezicht DEF per 1-1-2021             4/8 
Copyright  ©  NVO en/of NRO  

Procesorde 
 
 

Behandeling van tuchtzaken 
Artikel 13 
1. Een klacht tegen een geregistreerd lid van het Nederlands Register voor Osteopathie kan worden inge-

diend door of namens iedere rechtstreeks betrokkene, een Inspecteur voor de Gezondheidszorg, de regi-
stratiecommissie NRO, de klachtencommissie NRO of het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor 
Osteopathie (NVO). Indiening van een klacht dient waar van toepassing gesteund te worden door een 
meerderheid van alle leden van het betreffend orgaan. 

2. Indien het College beslist dat de klager geen rechtstreeks belanghebbende is, deelt de voorzitter dit na-
mens het College bij schriftelijk gemotiveerde beslissing aan de klager mede, die binnen 30 dagen na de 
datum van verzending van de beslissing van deze beslissing in beroep kan komen bij het College van 
Beroep door een aan het College van Beroep gericht gemotiveerd beroepschrift. 

3. Indien een klacht afkomstig is van of ingesteld wordt tegen een lid van het College van Toezicht, wordt 
zijn plaats ingenomen door een plaatsvervangend lid. 

4. Een klacht wordt aangebracht bij het secretariaat van het Nederlands Register voor Osteopathie door het 
indienen van een gemotiveerd ondertekend schriftelijk klaagschrift. 

 
Artikel 14 

a. de naam, de voornamen en het adres van de klager of het blijkens de reglementen van het NRO 
bevoegde orgaan; 

b. de klacht en de feiten en gronden waarop deze berust;  
c. de naam, het werkadres en, voor zover bekend, het woonadres van degene over wie wordt geklaagd; 
d. indien geklaagd wordt door een rechtstreeks belanghebbende: een duidelijke aanduiding van het be-

lang dat de klager bij het onderwerp van de klacht heeft; 
2. Het klaagschrift is ondertekend door de klager, zijn advocaat of een andere gemachtigde. Laatstgenoemde 

dient op verzoek van het College een schriftelijke machtiging te kunnen overleggen. 
3. De secretaris van het College van Toezicht tekent onverwijld de datum van ontvangst op het klaagschrift 

aan.  
 
Artikel 15 
1. Indien het klaagschrift niet voldoet aan het bepaalde in artikel 14, eerste en tweede lid, deelt het College 

van Toezicht de klager, indien deze bekend is, mede in hoeverre het klaagschrift onvolledig is en nodigt 
hem uit het verzuim binnen een bepaalde termijn te herstellen.  

 
Artikel 16 
1. Het College kan via een voorzittersbeslissing kennelijk ongegronde klachten, klachten betreffende feiten 

die langer dan 10 jaar geleden hebben plaatsgevonden of van te geringe betekenis zijn, of klachten die 
ook na toepassing van artikel 15 onvolledig zijn, bij met redenen omklede beslissing schriftelijk afwijzen. 

2. Van deze beslissing wordt binnen 30 dagen een afschrift gezonden naar zowel klager als beklaagde. 
3. Tegen een beslissing als vermeld in lid 1, staat - in afwijking op artikel 32 - geen beroep open bij het 

College van Beroep. 
 
Artikel 17 
1. Het College is bevoegd een klacht niet in behandeling te nemen of de behandeling op te schorten indien 

blijkt dat de klacht wordt of zal worden behandeld door een bij wet ingesteld orgaan dat bevoegd is tot het 
opleggen van straf- en/of tuchtmaatregelen. 

2. Indien het College van mening is dat een klacht van ernstige aard (tevens) behoort te worden behandeld 
door een orgaan als bedoeld in lid 1, dan geeft zij aan de klager in overweging aangifte te doen dan wel 
zijn klacht in te dienen bij het betreffende orgaan, onder vermelding dat het College de zaak zelf zal 
behandelen indien de klager niet binnen een termijn van een maand heeft laten weten dat hij de zaak bij 
het betreffende orgaan aanhangig heeft gemaakt. Het College van Toezicht stelt de beklaagde van één 
en ander in kennis. 

 
Artikel 18 
1. Klager wordt binnen één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte gesteld van de te 

volgen procedure. 



8.0. 

Reglement College van Toezicht DEF per 1-1-2021             5/8 
Copyright  ©  NVO en/of NRO  

2. Indien een klacht in behandeling wordt genomen, verzoekt het College om instemming bij de klager om 
een afschrift van de klachtbrief toe te zenden aan de beklaagde en dat, indien klager een patiënt van 
beklaagde is, de beklaagde informatie uit het dossier van de klager welke ter zake is, aan de College van 
Toezicht bekend mag maken. Wordt dit geweigerd dan wordt de zaak geseponeerd. 

3. Na ontvangst van voornoemde instemming zendt het College een afschrift hiervan en een afschrift van 
het klaagschrift aan de beklaagde. De beklaagde wordt medegedeeld dat deze binnen één maand na 
verzending een verweerschrift kan indienen. 

4. Tegelijk met de verzending van een afschrift van het klachtschrift stelt het secretariaat van het College van 
Toezicht beide partijen op de hoogte van de samenstelling van het College.  

5. De voorzitter van het College van Toezicht kan, indien hij daartoe termen aanwezig acht, na binnenkomst 
van het verweerschrift alsnog artikel 16 toepassen.  

6. Van het verweerschrift zendt het College een afschrift aan de klager. 
7. Indien daartoe aanleiding bestaat, geeft het College aan partijen gelegenheid tot schriftelijke re- en dupliek.  
8. Voor elke gelegenheid tot reactie gegeven door het College geldt een periode van een maand na dagte-

kening van de brief van het College. Deze termijnen kunnen op verzoek van de desbetreffende partij een-
maal worden verlengd met een door het College te bepalen termijn.  

9. Indien de betreffende partij niet reageert binnen de gestelde termijn, wordt zij geacht geen gebruik te willen 
maken van de gelegenheid om te reageren. Een na de tweede termijn ingediende reactie wordt geacht 
niet te zijn ingediend.  

10. Wanneer de beklaagde geen verweer voert, wordt de klacht gegrond verklaard, tenzij de klacht het College 
ongegrond voorkomt. 

 
Artikel 19 
1. Klager en beklaagde zijn bevoegd zich bij de behandeling van de klacht door een raadsman of 

gemachtigde als bedoeld in artikel 14 lid 2 te laten bijstaan. 
 
Artikel 20 
1. Is het College van mening dat voldoende gelegenheid gegeven is tot het uitwisselen van standpunten, dan 

besluit het College over de verdere procesorde. 
2. Indien het College van mening is, dat de klacht geen mondelinge behandeling behoeft, bericht zij dit aan 

klager en beklaagde. 
3. Indien klager of beklaagde, dan wel beiden, binnen veertien dagen na dagtekening van dit bericht daartoe 

de wens te kennen geven, zal het College overgaan tot mondelinge behandeling van de zaak. 
4. Indien het College mondelinge behandeling wenselijk acht, dan wel indien lid 3 van toepassing is, roept 

de secretaris de klager en beklaagde schriftelijk op de zitting te verschijnen, onder mededeling van de 
plaats, de dag en het uur van aanvang van de zitting, de samenstelling van het tuchtcollege, de plaats 
waar en de tijdstippen waarop de processtukken ter inzage liggen, en de namen van de getuigen en de 
deskundigen die harerzijds zijn opgeroepen, of waarvan reeds bekend is dat zij door partijen zullen worden 
opgeroepen. 

5. Deze zitting dient plaats te vinden binnen 2 maanden na ontvangst van het laatste bericht, of binnen 2 
maanden na het verlopen van de laatste gestelde termijn.  

6. Partijen, getuigen en deskundigen worden voor de mondelinge behandeling opgeroepen op een termijn 
van ten minste drie weken.  

 
Artikel 21 
1. Het College kan zowel ambtshalve als op verzoek van één der partijen, getuigen en deskundigen oproepen 

en horen. 
2. Aan deskundigen kan ook worden verzocht schriftelijk bericht te brengen, voordat de mondelinge behan-

deling plaatsvindt. 
3. Deze zijn, indien ingeschreven in het NRO, verplicht te verschijnen en op de te stellen vragen te ant-

woorden, onverminderd hun eventueel wettelijk recht zich van het afleggen van een getuigenis, respectie-
velijk verklaring te verschonen.  

4. Het niet voldoen door registerleden aan hun verplichting als getuige of deskundige te verschijnen kan 
worden aangemerkt als een tuchtrechtelijk vergrijp waarvoor een geldboete kan worden opgelegd. 

 
Artikel 22 
1. De namen van de getuigen en de deskundigen die partijen zijn opgeroepen, worden ten minste twee 

weken vóór de zitting aan de secretaris van het College meegedeeld. De secretaris brengt partijen onver-
wijld op de hoogte van de namen van de getuigen en deskundigen die nog niet bij hen bekend zijn.  

2. Processtukken kunnen uiterlijk tot twee weken vóór de zitting bij de secretaris worden ingediend.  
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3. Behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling aan de voorzitter, zijn partijen verplicht om ter 
mondelinge behandeling te verschijnen. In geval van bijzondere omstandigheden kunnen zij zich ter zitting 
laten vertegenwoordigen. 

 
Artikel 23  
1. De voorzitter opent, leidt en sluit de zitting.  
2. Hij handhaaft de orde op de zitting.  
3. De voorzitter kan degene die tijdens de zitting de stilte of orde verstoort dan wel tekenen van goed- of 

afkeuring geeft, opdragen de bijeenkomst te verlaten. 
 
Artikel 24 
1. De voorzitter beslist omtrent de ter zitting opkomende geschillen betreffende de wijze waarop de zaak 

wordt behandeld. 
 
Artikel 25 
1. Klager en beklaagde, en alle verschenen getuigen en deskundigen worden door de voorzitter gehoord in, 

zo zij zijn verschenen, tegenwoordigheid van partijen. De voorzitter bepaalt de volgorde van het horen. 
De andere leden van het College kunnen eveneens vragen stellen.  

2. Door tussenkomst van de voorzitter kunnen de klager en beklaagde vragen stellen aan de getuigen en 
de deskundigen.  

 
Artikel 26 
1. Aan de beklaagde wordt het laatste woord gelaten. 
 
Artikel 27 
1. Van het verhandelde ter zitting wordt een verslag gemaakt, dat door voorzitter en secretaris wordt onder-

tekend. 
2. Indien door klager of beklaagde ter zitting pleitnota's of andere documenten worden overgelegd, wordt 

daarvan melding gemaakt in het verslag. De inhoud van de overgelegde stukken wordt geacht deel uit te 
maken van het verslag. 

3. Het College beraadslaagt en beslist in raadkamer en baseert de uitspraak uitsluitend op hetgeen ter zitting 
aan de orde gekomen is en op de processtukken.  

 
Artikel 28 
1. Binnen een maand na de mondelinge behandeling stelt het College de uitspraak vast. Indien geen mon-

delinge behandeling plaatsvindt, zal het College uitspraak doen binnen één maand nadat de laatste stuk-
ken zijn gewisseld. 

2. De uitspraak wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Bij verhindering van een van hen 
wordt diens plaats ter zake van de ondertekening ingenomen door een ander lid van het College dat de 
behandeling van de zaak ter zitting heeft bijgewoond. De uitspraak wordt te allen tijde door twee verschil-
lende leden van het College ondertekend. 

3. De uitspraak wordt gedagtekend en vermeldt de datum van bekendmaking of verzending. 
4. In gevallen van overmacht geldt dat ondertekening van de uitspraak tevens plaats kan vinden door een 

plaatsvervanger. In gevallen van overmacht mag het College uitspraak doen met twee leden, zolang 
deze twee leden het volledig eens zijn over de inhoud van de uitspraak. 

5. De uitspraak van het tuchtcollege bevat minimaal:  
a. de naam, de voornamen en de woonplaats van de klager;  
b. de naam, de voornamen en, voor zover bekend, het werkadres van de beklaagde;  
c. de naam en de voornamen van de raadsman of gemachtigde van de klager en de beklaagde, alsmede 

de plaats waar deze personen hun beroep uitoefenen;  
d. een omschrijving van de feiten en omstandigheden die naar aanleiding van de klacht zijn onderzocht;  
e. de gronden van het besluit van de uitspraak. 
f. de namen van de leden van het tuchtcollege die de zaak hebben behandeld, waarbij tevens melding 

wordt gemaakt van ieders rol binnen het College. 
g. de dagtekening 

6. Op het afschrift van de uitspraak wordt de beroepsmogelijkheid vermeld die tegen die beslissing voor de 
klager of beklaagde openstaat. 

 
Artikel 29 
1. De uitspraak wordt door het College aan klager en beklaagde toegezonden. 
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2. De uitspraak gaat in kracht van gewijsde door het verstrijken van de beroepstermijn zonder dat beroep is 
ingesteld. 

3. De uitspraken van het College - indien hiertegen niet tijdig beroep is ingesteld - zijn voor de geregistreerde 
partijen bindend. 

 
Artikel 30 
1. Indien het College van oordeel is dat een lid zich heeft gedragen in strijd met één of meer bepalingen van 

de op hem van toepassing zijnde regels voor osteopaten, kan zij aan dat lid één of meer van de navolgende 
maatregelen opleggen: 
a. Waarschuwing; 
b. Berisping; 
c. Geldboete van ten hoogste € 4.500,--. 
d. Schorsing van de registratie voor de duur van ten hoogste 1 jaar; 
e. Doorhaling van de registratie; 

2. Het College kan een voorwaardelijke maatregel opleggen. 
3. Het College kan bepalen, dat haar uitspraak op een door haar te bepalen wijze openbaar zal worden 

gemaakt, al dan niet met de opneming van de motivering. Deze bijzondere bepaling wordt in de uitspraak 
vermeld. In geval van openbaarmaking wordt de uitspraak geanonimiseerd. 

4. Indien een maatregel is opgelegd, zendt de secretaris van het College, zodra de beroepstermijn is ver-
streken, een afschrift van de uitspraak aan de Registratiecommissie NRO. 

5. De secretaris van het Bestuur van de Stichting draagt in goed overleg met de secretaris van het College 
zorg voor de officiële openbaarmaking van de uitspraak. 

6. Betreft de uitspraak een schorsing of doorhaling dan wordt de naam van de betreffende osteopaat en het 
besluit bekend gemaakt aan de registratiecommissie. Deze is verplicht de maatregel onverwijld uit te voe-
ren. 

7. Wordt een boete opgelegd dan dient de boete betaald te worden aan de Stichting NRO en wordt het 
betrokken geldbedrag, na aftrek van kosten voor de zaak, door het bestuur van het NRO bestemd voor 
bevordering van de kwaliteit van het klacht- en tuchtrecht osteopathie. 

 
Artikel 31 
1. Indien het College de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart, kan zij de kosten van de behandeling 

van de klacht, daaronder een door het College vast te stellen bijdrage in de kosten van rechtsbijstand 
begrepen, geheel of gedeeltelijk ten laste van de beklaagde brengen. 
Het niet of niet volledig dan wel ontijdig voldoen van enig uit hoofde van een beslissing van het College 
verschuldigd geldbedrag, wordt beschouwd als een tuchtrechtelijk vergrijp waarvoor de maatregel van 
schorsing dan wel doorhaling kan worden opgelegd. 

 
Artikel 32 
1. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht staat beroep open van klager en/of beklaagde bij het 

College van Beroep binnen dertig dagen na dagtekening van de uitspraak. 
 
 

Slotbepaling 
Artikel 33 
1. Over alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van het College. 
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Inwerkingtreding 
 
 

 
 

Inwerkingtreding 
Artikel 34 
1. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1-1-2021 en vervangt het Reglement College van 

Toezicht Osteopathie. 
 
 
 
Aldus besloten op 1-1-2021 
 
 


