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Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Landbouwkwaliteitswet en artikel 2 van het 

Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet, heeft het bestuur van de Stichting Kwaliteits-

Controle-Bureau in zijn vergadering van 23 september 2010 het navolgende reglement 

vastgesteld.  

 

Het reglement is goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie.  

_____________ 

 
 
REGLEMENT, BEDOELD IN ARTIKEL 13, TWEEDE LID, VAN DE 
LANDBOUWKWALITEITSWET, VASTGESTELD DOOR DE STICHTING KWALITEITS-
CONTROLE-BUREAU, REGELENDE DE SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN 
HET MET DE TUCHTRECHTSPRAAK BELASTE ORGAAN, ALSMEDE DE 
RECHTSGANG VAN HET TUCHTRECHTELIJKE GEDING 
 

I.  ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder: 

Stichting   : stichting Kwaliteits-Controle-Bureau. 

Bestuur   : bestuur van de stichting Kwaliteits-Controle-Bureau. 

Marktdeelnemer : de marktdeelnemer, zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de 

Verordening (EG) Nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 

december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering 

van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) 

nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit.  
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Voorzitter  :  de voorzitter van het tuchtgerecht, dan wel, bij diens ontstentenis of 

        verhindering, de vice-voorzitter. 

Secretaris  :  de secretaris van het tuchtgerecht. 

Tuchtgerecht :  het orgaan, dat de tuchtrechtspraak uitoefent, ingesteld door de 

       stichting Kwaliteits-Controle-Bureau. 

College   :  College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

 

II. TAAK, BEVOEGDHEID EN SAMENSTELLING VAN HET TUCHTGERECHT  
Artikel 2 
Er is een tuchtgerecht van de stichting, dat belast is met de tuchtrechtspraak ten aanzien 

van overtredingen van de bij of krachtens het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 gestelde 

regels ten aanzien van groenten en fruit, bananen, krenten en rozijnen.    

 
Artikel 3
1. Het tuchtgerecht is samengesteld uit een voorzitter, een vice-voorzitter en vier leden. 

De voorzitter en de vice-voorzitter zijn tevens lid van het tuchtgerecht. Het tuchtgerecht 

wordt bijgestaan door een secretaris. 

2. De voorzitter en de vice-voorzitter en de secretaris moeten voldoen aan de vereisten 

voor benoeming tot rechter in een rechtbank. 

3. De voorzitter, de vice-voorzitter en de (andere) leden mogen niet zijn leden van het 

bestuur van de Stichting of van een door het bestuur benoemde commissie dan wel 

enigerlei functie bij de Stichting bekleden.   

4. De voorzitter, de vice-voorzitter, de leden en de secretaris worden voor de tijd van zes 

jaren door het bestuur van het KCB benoemd  

5. De benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter behoeft de goedkeuring van de 

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 
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6. De secretaris en de leden zijn voor hun werkzaamheden voor het tuchtgerecht 

uitsluitend verantwoording schuldig aan het tuchtgerecht. 

 

Artikel 4
1. Echtgenoten, bloedverwanten of aanverwanten tot de derde graad ingesloten kunnen 

niet tezamen zijn voorzitter, vice-voorzitter, lid of secretaris van het tuchtgerecht. 

2. Indien het huwelijk eerst mocht worden aangegaan na de benoeming, zal de 

jongstbenoemde zijn functie niet kunnen behouden. 

3. Indien de zwagerschap eerst mocht zijn ontstaan na de benoeming, zal degene, die 

haar veroorzaakte, zijn functie niet kunnen behouden, behoudens goedkeuring door de 

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Veiligheid 

en Justitie. De zwagerschap houdt op door de ontbinding van het huwelijk, dat haar 

veroorzaakte. 

 
Artikel 5 
1. Het is aan de voorzitter en de leden verboden buiten de zitting: 

 a. hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen bekend te maken; 

 b. de gevoelens te openbaren, welke in de raadkamer over aanhangige zaken zijn 

geuit; 

 c. over een voor hen aanhangige zaak of een zaak, die naar zij weten, zouden kunnen 

weten of vermoeden voor hen aanhangig zal worden, zich uit te laten in enig 

onderhoud of gesprek met de betrokkene of zijn raadsman of van deze enige 

bijzondere inlichting of schriftelijk stuk aan te nemen.  

2. De in het eerste lid omschreven verbodsbepalingen gelden mede voor de secretaris, 

voor zover de aard van diens werkzaamheden niet anders vordert. 

 



 
3. De geheimhoudingsplicht geldt ook na beëindiging van de functie.  
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Artikel 6
Ten aanzien van het ontslag van de voorzitter, de leden en de secretaris is artikel 12 van de 

Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004  van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 7
1. De kosten van het tuchtgerecht komen ten laste van de Stichting. 

2. De kosten van raadslieden, vertegenwoordigers, getuigen en deskundigen alsmede alle 

overige kosten komen voor rekening van de partij aan wiens zijde deze kosten vallen. 

3. De voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de leden van het tuchtgerecht 

ontvangen een door het bestuur vast te stellen vacatiegeld voor het bijwonen van een 

tuchtrechtzitting; daarenboven ontvangen zij een vergoeding voor gemaakte reis- en 

verblijfkosten. 

4. Het bestuur stelt voor de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris van het 

tuchtgerecht, naast hetgeen is bepaald in het voorgaande lid, een aanvullende 

vergoeding vast voor hun werkzaamheden voor het tuchtgerecht. 

 

Artikel 8
1. Het tuchtgerecht houdt zitting te 's-Gravenhage. Indien de zaak zelf, dan wel de 

omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de voorzitter besluiten buiten 's-

Gravenhage zitting te houden. 

2. Het tuchtgerecht houdt zitting met tenminste drie leden, de voorzitter daaronder 

begrepen. Het wordt bijgestaan door de secretaris, zowel ter zitting, als in raadkamer. 

3. Het tuchtgerecht stelt een schema vast volgens hetwelk wordt bepaald: 

 a. in welke personele samenstelling het tuchtgerecht zitting houdt; 

  



 
 b. welke leden de zittende leden bij hun ontstentenis ter zitting vervangen. 
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4. Indien de voorzitter of een der andere leden verhinderd is de zitting van het 

tuchtgerecht bij te wonen, geeft hij daarvan onverwijld kennis aan de secretaris, die 

alsdan degene oproept die bij het schema, bedoeld in het derde lid, als vervanger is 

aangewezen. 

 

Artikel 9
1. Het tuchtgerecht is bevoegd ter zake van de in artikel 2, tweede lid, bedoelde 

overtreding één of meer van de volgende maatregelen op te leggen: 

 a. berisping; 

 b. geldboete; 

 c. het stellen van de marktdeelnemer onder verscherpte controle op zijn kosten voor 

ten hoogste twee jaren; 

 d. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de marktdeelnemer. 

2. De tuchtrechtelijke maatregel van berisping bestaat uit een schriftelijke of mondelinge 

vermaning tot de betrokkene in verband met het begane feit. 

3. In de gevallen, waarin het tuchtgerecht de openbaarmaking van zijn tuchtbeschikking 

belast, bepaalt het tevens de wijze, waarop aan die last uitvoering wordt gegeven. De 

kosten van openbaarmaking worden in de tuchtbeschikking op een bepaald bedrag 

geschat. 

 

Artikel 10
Het opleggen van een geldboete als maatregel dient te geschieden overeenkomstig artikel 

4 van de Wet op de bedrijfsorganisatie 2004. 
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Artikel 11 
1. Indien een feit, dat tuchtrechtelijk kan worden afgedaan, wordt begaan door of vanwege 

een rechtspersoon, een vennootschap of een natuurlijke persoon wordt de 

tuchtrechtelijke vervolging ingesteld en worden maatregelen genomen: 

 - hetzij tegen de rechtspersoon, die vennootschap of die natuurlijke persoon; 

 - hetzij tegen hen, die tot het feit opdracht hebben gegeven of die feitelijk leiding 

hebben gehad bij het verboden handelen of nalaten; 

 - hetzij tegen beiden. 

2. Een feit wordt onder meer begaan door of vanwege een rechtspersoon of een vennoot-

schap indien het begaan wordt door personen, die hetzij uit hoofde van een 

dienstbetrekking, hetzij uit andere hoofde handelen in de sfeer van de rechtspersoon of 

de vennootschap ongeacht of deze personen ieder afzonderlijk het feit hebben begaan, 

dan wel bij hen gezamenlijk de elementen van het feit aanwezig zijn. 

3. Indien een tuchtrechtelijke vervolging wordt ingesteld tegen een rechtspersoon of een 

vennootschap wordt deze tijdens de vervolging vertegenwoordigd door de bestuurder 

en, indien er meer bestuurders zijn door één dezer. Het tuchtgerecht kan de 

persoonlijke verschijning van één of meerdere bestuurders bevelen. 

 

III. HET TUCHTGEDING IN EERSTE AANLEG 
Artikel 12
Het tuchtgeding in eerste aanleg geschiedt overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 30  

van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 met dien verstande dat onder ‘de 

voorzitter van het bedrijfslichaam’ en ‘het bedrijfslichaam’ telkens moet worden verstaan: de 

Stichting. 
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IV. HET BEROEP 
Artikel 13
Het instellen van beroep tegen de uitspraak van het tuchtgerecht dient te geschieden 

overeenkomstig de artikelen 31 tot en met 41 van de Wet tuchtrechtspraak 

bedrijfsorganisatie 2004 met dien verstande dat onder ‘de voorzitter van het bedrijfslichaam’ 

en ‘het bedrijfslichaam’ telkens moet worden verstaan: de stichting. 

 

V. DE TENUITVOERLEGGING 

Artikel 14 

De tenuitvoerlegging van uitspraken van het tuchtgerecht en van het College geschiedt 

overeenkomstig de artikelen 42 tot en met 45 van de Wet tuchtrechtspraak 

bedrijfsorganisatie 2004 met dien verstande dat onder ‘de voorzitter van het bedrijfslichaam’ 

en ‘het bedrijfslichaam’ telkens moet worden verstaan: de stichting. 

 
VI. SLOTBEPALINGEN 
Artikel 15 
Het tuchtreglement gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 1993, 18) wordt ingetrokken. 

 
Artikel 16 
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 februari 2011. 

 

Artikel 17 
Dit reglement wordt aangehaald als: ‘Reglement tuchtrechtspraak KCB 2010’.  

 

Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van het KCB (http://www.kcb.nl) en is op 

aanvraag schriftelijk te verkrijgen. 

http://www.kcb.nl/
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