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Mr. Aukje Kroondijk is advocaat bij

In de vorige aflevering van ‘Juridisch’ is de overtreding
uitgebreid aan de orde geweest. Wat onder een overtreding
wordt verstaan, wordt in artikel 7 van het Tuchtreglement
KFPS omschreven. Als er sprake is van een overtreding
dan dient er aangifte te worden gedaan. In dit artikel
worden de belangrijkste onderdelen besproken.
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