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Van juni tot september 2007 voerde Pro Facto onderzoek uit naar de stand van het wettelijk 
niet-hiërarchisch tuchtrecht in Nederland. Dit onderzoek, in opdracht van het ministerie van 
Justitie, is gegund door het Wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum (WODC). 
Het doel van het onderzoek was te komen tot een overzicht van voornamelijk kwantitatieve 
gegevens over het functioneren van deze tuchtcolleges in de periode 2001 - 2006. De in de 
rapportage gepresenteerde gegevens dienen ter onderbouwing van het eind 2007 te verschijnen 
kabinetsstandpunt over het wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht. Het onderzoek vult daarmee 
het rapport ‘Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht’ aan.1 Het onderzoek is tevens 
een actualisering van het onderzoek ‘Tuchtrecht op de terugtocht?’ dat Kleiboer & Huls in 2001 
afrondden.2  
 
De centrale vraag van het onderzoek luidt: 

Wat is de feitelijke aard en de omvang van de wettelijke, niet-hiërarchische 
tuchtrechtelijke procedures in de periode 2001-2006 voor de advocaten, 
accountants, beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg, 
gerechtsdeurwaarders, notarissen, octrooigemachtigden, loodsen, 
diergeneeskundigen, zeevarenden en de beroepen van het economisch 
tuchtrecht?  

In het rapport zijn de tuchtcolleges beschreven en vergeleken op een aantal punten. Allereerst 
zijn dit enkele organisatorische punten, namelijk de wijze waarop het tuchtcollege is 
georganiseerd, de financiering van het tuchtcollege en de vergoedingen van de leden. Een 
ander punt waarop de colleges vergeleken zijn is het aantal zaken dat bij hen aanhangig wordt 
gemaakt, door wie deze zaken aanhangig worden gemaakt en wat het onderwerp is van de 
zaken. Vervolgens is in kaart gebracht over welke bevoegdheden de tuchtcollege beschikken, 
welke beslissingen ze nemen en welke maatregelen zo op kunnen leggen. Als laatste werd 
gekeken naar de alternatieve mogelijkheden die binnen de beroepsgroep bestaan voor het 
beslechten van geschillen en de wijze waarop het hoger beroep is vormgegeven.  

De onderzoeksvragen zijn beantwoord door middel van documentstudie, internetsearch, 
schriftelijk enquêteonderzoek en telefonische interviews. De bereidheid tot medewerking van 
de verschillende tuchtcolleges was groot. Slechts één tuchtcollege, de Raden van Tucht voor de 
Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten, heeft afgezien van medewerking 
aan dit onderzoek. Met behulp van de beroepsvereniging NIVRA is dit tuchtcollege alsnog in 
kaart gebracht.  
 
Het rapport geeft een overzicht van de procedures binnen het tuchtrecht voor advocaten, 
notarissen, gerechtsdeurwaarders, registeraccountants en accountants-administratieconsulenten, 
octrooigemachtigden, beroepen in de individuele gezondheidszorg, diergeneeskundigen, 
loodsen, zeevarenden en de tuchtgerechten van het productschap voor vee en vlees, het 
productschap voor pluimvee en eieren, het Hoofdproductschap Akkerbouw, het Kwaliteits-
Controle-Bureau, het Controle Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel, de 
Stichting Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten, de stichting SKAL, de 
Bloembollenkeuringsdienst, NAK en Naktuinbouw. 
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Tijdens de onderzochte periode zijn twee tuchtcolleges opgeheven; de tuchtcommissie NAK en 
het tuchtgerecht Naktuinbouw. Eén tuchtcollege, de Raad voor de Scheepvaart, wordt 
binnenkort opgeheven. Verder zijn nieuwe tuchtcolleges ingesteld op grond van de Wet 
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004. In de onderzochte periode heeft het 
Hoofdproductschap Akkerbouw een tuchtgerecht in het leven geroepen. Dit tuchtgerecht is ook 
op enkele andere productschappen van toepassing verklaard. Een aantal andere product- en 
bedrijfsschappen heeft tuchtcolleges opgericht. Deze hebben echter nog geen zaken behandeld. 

De belangrijkste conclusie die uit het onderzoek naar voren komt is dat er een groot verschil 
bestaat tussen het tuchtrecht voor de vrije beroepen en het economisch tuchtrecht. Dit verschil 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de aard van de tuchtzaken. Het economisch tuchtrecht 
oordeelt over concrete verbodsbepalingen, die de kwaliteit van een product beschermen. 
Tuchtcolleges voor de vrije beroepen buigen zich over de vraag of een beroepsbeoefenaar bij 
uitoefening van zijn beroep bepaalde normen heeft overtreden. Een tweede verschil is dat in 
beginsel een ieder een zaak aanhangig kan maken bij de tuchtgerechten in de vrije beroepen. 
Bij de economische tuchtgerechten kunnen zaken alleen aanhangig worden gemaakt door of 
vanwege de keuringsinstelling. Het onderscheid tussen de twee soorten colleges komt tot 
uitdrukking in de werkwijze van de colleges. 

De economische tuchtcolleges functioneren op nogal uiteenlopende wijze. Zo verschilt de 
doorlooptijd van de zaken bij de colleges, de samenstelling van de tuchtcolleges is onderling 
afwijkend en de honorering van de leden van de verschillende colleges is niet eenvormig. Toch 
vertoont het functioneren van de economische tuchtcolleges op andere punten ook 
overeenkomsten. De economische tuchtcolleges kunnen allemaal min of meer dezelfde 
maatregelen opleggen. Opvallend punt is dat de economische tuchtcolleges de verschillende 
maatregelen niet allemaal opleggen. Over het algemeen worden door de economische 
tuchtcolleges voornamelijk geldboetes opgelegd. Een ander punt waarop de economische 
tuchtcolleges onderling vergelijkbaar zijn is de regeling die ervoor zorgt dat tuchtrechtelijke 
procedures niet parallel lopen met strafrechtelijke procedures. Hiertoe hanteren de 
economische tuchtcolleges twee regelingen; een regeling gebaseerd op werkafspraken met de 
Algemene Inspectiedienst en een regeling gebaseerd op verordeningen waarin parallelle 
strafrechterlijke procedures bij voorbaat zijn uitgesloten. 
 
Wanneer het functioneren van de verschillende tuchtcolleges voor de vrije beroepen in 
samenhang wordt bekeken wordt een meer divers beeld waargenomen. Zo verschillen 
samenstelling, financiering, alternatieve wijzen van geschilbeslechting, maar ook de 
doorlooptijden van de zaken bij de verschillende tuchtcolleges onderling sterk. Een beknopt 
algemeen beeld zoals is geschetst ten aanzien van de economische tuchtcolleges is bij de 
tuchtcolleges voor de vrije beroepen daarom niet te geven. 
 
Voor een goede vergelijking van de tuchtcolleges is het niet alleen van belang dat zij op 
dezelfde wijze zijn ingesteld, maar ook dat zij een heldere administratie voeren. Hoewel er 
verbetering in de registratie van gegevens bij de verschillende colleges is opgetreden, was het 
niet mogelijk om voor dit onderzoek alle gevraagde gegevens aangeleverd te krijgen. De 
verschillende tuchtcolleges zijn evenwel doende de administratie te stroomlijnen en te 
verbeteren. Zo bestaat een vergevorderd initiatief om alle uitspraken van tuchtcolleges centraal 
te publiceren op een nog in te richten internetsite. 
 
Zoals vermeld kan een tweedeling worden gemaakt in de aard van het tuchtrecht. Enerzijds 
bestaat economisch tuchtrecht, anderzijds bestaat tuchtrecht voor de vrije beroepen. Deze 
tweedeling op grond van de aard van het tuchtrecht neemt niet weg dat de tuchtcolleges op het 
gebied van de procesrechtelijke kenmerken overeenkomsten kunnen vertonen. Wanneer alle 
tuchtcolleges in gezamenlijkheid worden beschouwd moet echter worden geconcludeerd dat 
hiervan slechts in zeer beperkte mate sprake is. De tuchtcolleges maken gebruik van een 



uiteenlopend pakket aan maatregelen, ze beschikken over verschillende bevoegdheden, de 
samenstelling van de colleges loopt uiteen, de wijze van financiering van de tuchtcolleges en 
haar leden is niet eenvormig, de colleges hanteren uiteenlopende vormen van alternatieve 
wijzen van geschilbeslechting en de colleges maken gebruik van diverse hoger 
beroepsinstanties.  
 
De constatering dat het functioneren van de verschillende wettelijke niet-hiërarchische 
tuchtcolleges divers is kan als input dienen voor de op te stellen kabinetsnota. De wens te 
komen tot uniformering van het wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht sluit goed aan bij de in dit 
rapport beschreven onderzoeksbevindingen. 

 


