REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE EN COMMISSIE VAN BEROEP

Inleiding
De leden van de VBA zijn door hun lidmaatschap gehouden zich bij hun professionele activiteiten
te gedragen in overeenstemming met de VBA-Gedragscode (artikel 18 lid 5 statuten). De
Tuchtcommissie ziet toe op het naleven van de VBA-Gedragscode en heeft de bevoegdheid tot het
nemen van disciplinaire maatregelen tegen leden die deze Gedragscode niet naleven. De Commissie
van Beroep fungeert als beroepsinstantie voor beslissingen van de Tuchtcommissie. De Commissie
van Beroep is ook de instantie waar een lid zich kan beklagen over beslissingen van het bestuur (op
grond van statuten of reglementen) waardoor het lid rechtstreeks in zijn belang wordt geraakt.
Dit reglement legt voor beide commissies de taken en bevoegdheden vast, bepaalt welke
disciplinaire maatregelen genomen kunnen worden, regelt de samenstelling van de commissies en
geeft voorschriften voor de te volgen procedure.
1.

TUCHTCOMMISSIE

1.1
Benoeming en samenstelling
De Tuchtcommissie is een permanente commissie van de VBA. De leden van de Tuchtcommissie
worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering (artikel 19 lid 4 van de statuten,
artikel 6.7 van het Huishoudelijk Reglement). De leden van de Tuchtcommissie worden benoemd
voor een periode van 3 jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd.
De Tuchtcommissie bestaat uit 3 leden van de VBA. Ten minste één der leden dient de hoedanigheid
te hebben van Master of Laws of Mr. in de rechten. De Tuchtcommissie benoemt uit haar midden
een voorzitter en een secretaris. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.
1.2
Taken en bevoegdheden
De Tuchtcommissie behandelt klachten over gedragingen of nalaten van leden van de VBA die
mogelijk in strijd zijn met de statuten, het huishoudelijk reglement of andere reglementen die op
basis van de statuten zijn vastgesteld, in het bijzonder de VBA-Gedragscode. De Tuchtcommissie kan
in het geval dat een overtreding van de VBA-Gedragscode door haar is vastgesteld disciplinaire
maatregelen opleggen in overeenstemming met de bepalingen in dit reglement.
1.3
a.

Maatregelen
De Tuchtcommissie kan een disciplinaire maatregel opleggen in de volgende gevallen:
1. een overtreding van de statuten of het huishoudelijk reglement van de VBA
2. een overtreding van de VBA-Gedragscode
3. het weigeren volledig mee te werken aan een onderzoek door de Tuchtcommissie

b.

De Tuchtcommissie kan als maatregel een schriftelijke berisping opleggen. Afhankelijk van de
ernst van de overtreding of de gedraging, kan de Tuchtcommissie de maatregel gepaard
doen gaan met:
1. Advies aan bestuur tot schorsing van het betreffende lid conform artikel 6 lid 7 van de
statuten;
2. Advies aan bestuur tot opzegging van het lidmaatschap van het betreffende lid conform
artikel 6 lid 3 van de statuten;
3. Advies aan de Algemene Vergadering tot ontzetting uit het lidmaatschap van het
betreffende lid conform artikel 6 lid 5 van de statuten.
4. Verbod tot het gebruik van het merk RBA of RMFI, al dan niet tijdelijk.
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1.4
a.

Procedure
Een tuchtprocedure kan aanhangig gemaakt worden door:
- het bestuur van de VBA
- een lid van de VBA
- een niet-lid van de VBA doch uitsluitend indien het bestuur de klacht toelaatbaar heeft
geacht, hetgeen het geval is als het publiek belang, het belang van de beroepsgroep of het
belang van de VBA in het geding is.

b.
Een procedure bij de Tuchtcommissie wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een
schriftelijke klacht inzake het professionele gedrag van een VBA-lid. De klacht moet worden voorzien
van concrete en objectieve documentatie die de klacht ondersteunt. Anonieme klachten worden niet
in behandeling genomen. De Tuchtcommissie besluit op grond van de ontvangen informatie tot het
al dan niet in behandeling nemen van de klacht en stelt degene die de klacht aanhangig heeft
gemaakt schriftelijk op de hoogte van bedoeld besluit.
c.
De Tuchtcommissie informeert het VBA lid tegen wie de klacht zich richt (hierna: de
verweerder) over het in behandeling nemen van de klacht. De verweerder is verplicht binnen 30
dagen na dit bericht schriftelijk te reageren op de ingediende klacht. Indien de verweerder niet
binnen deze termijn reageert, kan de Tuchtcommissie besluiten een maatregel op te leggen op grond
van artikel 1.3 van dit reglement.
d.
De Tuchtcommissie bepaalt binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke reactie van de
verweerder een datum en plaats voor het horen van de verweerder in persoon. Ook klager wordt
opgeroepen voor de mondelinge behandeling. Beide partijen kunnen getuigen en beleggingsdeskundigen meenemen. Ook kunnen partijen zich desgewenst laten bijstaan door een gemachtigde.
De Tuchtcommissie kan eveneens getuigen en beleggingsdeskundigen oproepen om een verklaring af
te leggen. In dat geval zal de Tuchtcommissie de verweerder en de klager daarover uiterlijk 14 dagen
voor de zitting informeren. Tot uiterlijk 14 dagen voor de zittingsdatum kunnen beide partijen
aanvullende schriftelijke informatie overleggen aan de Tuchtcommissie. Tijdens de zitting kan geen
nieuwe schriftelijke informatie worden overgelegd. Het bestuur kan te allen tijde aanwezig zijn
tijdens de zitting, ook als het bestuur niet zelf de klacht heeft ingediend.
e.
Van de behandeling ter zitting wordt binnen 30 dagen door de secretaris van de
Tuchtcommissie een verslag gemaakt dat aan de betrokkenen wordt toegezonden. De betrokkenen
hebben het recht eventuele onjuistheden of omissies binnen 30 dagen kenbaar te maken aan de
secretaris van de Tuchtcommissie.
f.
De Tuchtcommissie neemt zo mogelijk binnen twee maanden, maar uiterlijk binnen 3
maanden na de zittingsdatum een beslissing over de klacht. De commissie beslist bij meerderheid
van stemmen als goede mannen/vrouwen naar billijkheid. Het besluit is schriftelijk en gemotiveerd
en bevat in elk geval een samenvatting van de relevante feiten, een weergave van het verloop van
het onderzoek en van de toepasselijke bepalingen. De Tuchtcommissie verklaart een klacht:
- ongegrond;
- gegrond zonder oplegging van een maatregel;
- gegrond met oplegging van een of meer van de maatregelen als genoemd in artikel 1.3 van
dit reglement.
g.
Opzegging van het lidmaatschap van VBA door de verweerder na het indienen van de klacht
of in de periode van dertig dagen daaraan voorafgaand, leidt niet tot het staken van de behandeling
van de klacht of het niet in behandeling nemen daarvan. De Tuchtcommissie behoudt in dat geval de
mogelijkheid een maatregel op te leggen.
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2.

COMMISSIE VAN BEROEP

2.1
Benoeming en samenstelling
De leden van de Commissie van Beroep worden benoemd en ontslagen door de Algemene
Vergadering. De leden van de Commissie van Beroep worden benoemd voor een periode van 3 jaar.
Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd. De Commissie van Beroep is een permanente
commissie.
De Commissie van Beroep bestaat uit 3 leden waarvan er minimaal 2 lid zijn van de VBA. Ten minste
één van haar leden heeft de hoedanigheid van Master of Laws of Mr. in de rechten. De Commissie
van Beroep benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Het bestuur stelt een rooster
van aftreden op.
2.2
Taken en bevoegdheden
De Commissie van Beroep behandelt het beroep tegen een beslissing van de Tuchtcommissie. Het
beroep kan worden ingesteld door de verweerder, de klager en door het bestuur van de VBA.
De Commissie van Beroep behandelt voorts het beroep van een lid tegen enige beslissing van het
bestuur op grond van de wet, statuten of reglementen, waardoor het lid rechtstreeks in zijn belang
wordt getroffen, voor zover niet op grond van het vorenstaande reeds de Tuchtcommissie bevoegd
is.
2. 3
Procedure
a.
Tegen een beslissing van de Tuchtcommissie of tegen een beslissing van het bestuur als in
sub 2.2 omschreven, kan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing schriftelijk
beroep worden ingesteld bij de Commissie van Beroep. Het beroepschrift dient duidelijk de gronden
aan te geven waarop het beroep steunt. De Commissie van Beroep kan besluiten een niet- of
onvoldoende gemotiveerd beroepschrift niet in behandeling te nemen. De Commissie van Beroep
verzoekt de Tuchtcommissie om het dossier dat aan de beslissing ten grondslag ligt aan haar toe te
zenden.
b.
Het instellen van beroep schort de tenuitvoerlegging van de beslissing van de
Tuchtcommissie of het bestuur niet op. Als de verweerder meent dat er dringende en spoedeisende
redenen zijn om de tenuitvoerlegging op te schorten, kan hij bij afzonderlijk verzoek de Commissie
van Beroep vragen als voorlopige voorziening te bepalen dat de tenuitvoerlegging geheel of
gedeeltelijk wordt opgeschort totdat in beroep zal zijn beslist. De Commissie beslist op een dergelijk
verzoek zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen.
c.
De Commissie van Beroep bepaalt binnen 30 dagen na ontvangst van het beroepschrift een
datum en plaats voor een mondelinge behandeling. Zowel de appellant als de verweerder kunnen
getuigen en beleggingsdeskundigen meenemen en/of zich laten bijstaan door een gemachtigde. Ook
de Commissie van Beroep kan getuigen en beleggingsdeskundigen oproepen om een verklaring af te
leggen. In dat geval informeert de commissie de betrokkenen daar uiterlijk 14 dagen voor de zitting
over. Tot uiterlijk 14 dagen voor de zittingsdatum kunnen beide partijen aanvullende schriftelijke
informatie overleggen aan de Commissie van Beroep. Tijdens de zitting kan geen nieuwe schriftelijke
informatie worden overgelegd. Het bestuur heeft altijd de gelegenheid bij een zitting aanwezig te
zijn, ook als het geen partij is.
In geval van een verzoek om een voorlopige voorziening als in sub 2.3.c omschreven, vindt in principe
geen mondelinge behandeling plaats, tenzij de Commissie dat noodzakelijk acht.
d.
Van de mondelinge behandeling wordt door de secretaris van de Commissie van Beroep een
verslag gemaakt dat aan betrokkenen wordt toegezonden. Betrokkenen hebben het recht eventuele
onjuistheden of omissies binnen 30 dagen kenbaar te maken aan de secretaris van de Commissie van
Beroep.
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e.
De Commissie van Beroep doet zo mogelijk binnen 2 maanden na de zittingsdatum, maar
uiterlijk binnen 3 maanden, uitspraak. De uitspraak is schriftelijk en gemotiveerd en bevat in elk geval
een samenvatting van de relevante feiten, een weergave van het verloop van het onderzoek en van
de toepasselijke bepalingen.
De Commissie van Beroep besluit met meerderheid van stemmen als goede mannen/vrouwen naar
billijkheid. De Commissie van Beroep verklaart het beroep gegrond of ongegrond. Bij gegrondverklaring vernietigt de Commissie van Beroep de beslissing geheel of ten dele en heeft zij de
mogelijkheid zelf in de zaak te voorzien en één van de maatregelen op te leggen als omschreven in
artikel 1.3 van dit reglement. Zij kan ook de klacht terugverwijzen naar de Tuchtcommissie of het
bestuur met de opdracht om met in achtneming van de uitspraak opnieuw te beslissen. De uitspraak
van de Commissie van Beroep is een bindend advies.
Tegen een uitspraak van de Commissie van Beroep kan geen beroep worden aangetekend.
3.

ALGEMEEN/SLOTBEPALINGEN

3.1
Zowel het onderzoek van de Tuchtcommissie als dat van de Commissie van Beroep is
vertrouwelijk en alle documenten die betrekking hebben op de zaak zijn vertrouwelijk en worden
niet openbaar gemaakt behoudens het hierna onder III.4 bepaalde. De leden van de Tuchtcommissie
en de Commissie van Beroep zijn verplicht tot geheimhouding van alle beraadslagingen en van alle
informatie die aan hen in verband met de behandeling van de klacht is verstrekt.
3.2

Een zitting van de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep is niet openbaar.

3.3
Een lid van de Tuchtcommissie of van de Commissie van Beroep kan zich verschonen of kan
worden gewraakt, indien er te zijner aanzien feiten of omstandigheden bestaan waardoor er in
redelijkheid twijfel kan ontstaan over zijn onpartijdigheid. Over een verzoek tot wraking wordt door
de overige leden van de commissie beslist. In geval van staking van de stemmen is het verzoek tot
wraking toegestaan. In een geval van wraking of verschoning zijn de overige leden van de
betreffende commissie bevoegd de klacht of het beroep verder te behandelen en daarover te
beslissen.
3.4
Een disciplinaire maatregel die door de Tuchtcommissie wordt opgelegd zal na verstrijken
van de beroepstermijn worden gepubliceerd in het orgaan van de vereniging, het VBA Journaal, met
vermelding van de initialen. Wanneer beroep is aangetekend zal een eventuele publicatie eerst
plaatsvinden na een uitspraak van de Commissie van Beroep. De Tuchtcommissie dan wel de
Commissie van Beroep doet mededeling van de opgelegde maatregel aan de relevante
toezichthouder (AFM, DSI).
3.5
is.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie waar de klacht aanhangig
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