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Motivatie:
In dit artikel hebben verschrijvingen plaatsgevonden. Er staat op sommige plekken beroep, waar
verzet hoort te staan.
Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement)
Art. nr. Beschrijving
L 12.6
De verzoekende instantie als vermeld in artikel L3 kan verzet instellen tegen een
sepot door het indienen van een verzetschrift bij het secretariaat van de
tuchtcommissie. Het beroepschrift moet binnen 5 werkdagen na het verzenden van
de beslissing door de aanklager ingediend zijn. De tuchtcommissie bepaalt een
datum voor de behandeling van de zaak. Het staat de tuchtcommissie vrij de
aanklager te verzoeken diens zienswijze te presenteren alvorens een oordeel te
vormen.
Indien het beroep gegrond wordt verklaard wordt de oorspronkelijke zaak
doorverwezen naar een andere kamer van de tuchtcommissie waarbij de
aangeklaagde met inachtneming van de gebruikelijke termijnen en voorschriften
wordt opgeroepen door de aanklager. Tegen een uitspraak van de tuchtcommissie
omtrent een sepot staat geen beroep open .
Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)
Nieuwe tekst
De verzoekende instantie als vermeld in artikel L3 kan verzet instellen tegen een
L 12.4
sepot door het indienen van een verzetschrift bij het secretariaat van de
tuchtcommissie. Het verzetschrift moet binnen 5 werkdagen na het verzenden van
de beslissing door de aanklager ingediend zijn. De tuchtcommissie bepaalt een
datum voor de behandeling van de zaak. Het staat de tuchtcommissie vrij de
aanklager te verzoeken diens zienswijze te presenteren alvorens een oordeel te
vormen.
Indien het verzet gegrond wordt verklaard, wordt de oorspronkelijke zaak
doorverwezen naar een andere kamer van de tuchtcommissie waarbij de
aangeklaagde met inachtneming van de gebruikelijke termijnen en voorschriften
wordt opgeroepen. Tegen een uitspraak van de tuchtcommissie
omtrent een sepot staat geen beroep open .
Ingangsdatum 1 september 2021
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Advies AR reglementzaken:

Inhoudelijk geen bezwaren op voorgestelde wijziging.

Advies Bondsraad:

De Bondsraad stemt in met de voorgestelde wijziging.

Advies Bondsbestuur:

Het bestuur stemt in met het voorstel.
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