Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Landbouwkwaliteitswet, heeft het bestuur van de
Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau op 2 december 2014 het navolgende reglement
vastgesteld.

Het reglement is goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en door de
Minister van Veiligheid en Justitie.
_____________

REGLEMENT, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 13, TWEEDE LID, VAN DE LANDBOUWKWALITEITSWET, VASTGESTELD DOOR DE STICHTING KWALITEITS-CONTROLEBUREAU, REGELENDE DE SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN HET MET DE
TUCHTRECHTSPRAAK BELASTE ORGAAN

REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK KCB

I.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
Stichting

: de stichting Kwaliteits-Controle-Bureau;

Bestuur

: het bestuur van de stichting Kwaliteits-Controle-Bureau;

Marktdeelnemer

: de marktdeelnemer, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de
Uitvoeringsverordening (EU) nr 543/2011 van de Commissie van 7
juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing

1

van Verordening (EG) nr.

1234/20071 van de Raad, wat de

sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft
(PB L 157, 15.6.2011, p.1);
Secretaris

: de secretaris van het tuchtgerecht;

Minister

: de minister van Economische Zaken.

II. TAAK, BEVOEGDHEID EN SAMENSTELLING VAN HET TUCHTGERECHT
Artikel 2
Er is een tuchtgerecht, dat bevoegd is te oordelen over overtredingen, door betrokkenen
begaan, van het bij en krachtens het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 bepaalde ten aanzien
van groenten en fruit, bananen, krenten en rozijnen, alsmede ter zake daarvan maatregelen
op te leggen.

Artikel 3
In het overleg als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Landbouwkwaliteitswet inzake
het al of niet strafrechtelijk afdoen van een overtreding, door een betrokkene begaan, wordt
de stichting door haar technisch directeur vertegenwoordigd.

Artikel 4
1. Het tuchtgerecht is samengesteld uit zes leden waaronder een voorzitter, een vicevoorzitter en vier leden. Het tuchtgerecht wordt bijgestaan door een secretaris.
2. De voorzitter, de vice-voorzitter en de andere leden mogen niet zijn leden van het
bestuur van de stichting.
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Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van
de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (PB
L 299 van 16.11.2007, blz. 1) is ingetrokken bij en vervangen door Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten
voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr.
1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).
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3. Indien de voorzitter, de vice-voorzitter of de andere leden lid zijn van een door het
bestuur benoemde commissie dan wel enigerlei functie bij de stichting bekleden, dienen
zij zich te verschonen in het geval van mogelijke belangenverstrengeling.
4. De in het eerste lid bedoelde functionarissen worden voor de tijd van zes jaren door het
bestuur benoemd.
5. De in het eerste lid bedoelde functionarissen zijn geen lid van het bestuur van of
werknemer bij enig bedrijf dat gedaagd wordt voor het tuchtgerecht. In voorkomend
geval zal de betreffende functionaris zich verschonen.
6. Tussen de in het eerste lid bedoelde functionarissen mag niet bestaan een duurzaam
samenwerkingsverband terzake van ondernemingen die voor het tuchtgerecht gedaagd
kunnen worden of een verhouding van werkgever tot werknemer.

Artikel 5
1. Het bestuur is bevoegd de in artikel 4, eerste lid, bedoelde functionarissen bij met
redenen omkleed besluit op non-actief te stellen slechts in de gevallen, bedoeld in
artikel 46f van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Het bestuur kan het
voornoemde besluit ongedaan maken op de in het laatstgenoemde artikel bedoelde
wijze en termijnen en onder de aldaar bedoelde omstandigheden.
2. Aan de in het eerste lid bedoelde functionarissen kan tussentijds op eigen verzoek door
het bestuur ontslag worden verleend.
3. De in het eerste lid bedoelde functionarissen kunnen door het bestuur worden
ontslagen op de gronden aangegeven in de artikelen 46c, tweede lid, 46l, eerste lid, en
46m van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren zoals deze gelden op het
moment van inwerkingtreding van dit reglement en indien zij wegens ziekte ongeschikt
zijn voor hun taak, mits de ongeschiktheid twee jaar onafgebroken heeft geduurd en
herstel binnen zes maanden na de termijn van twee jaar redelijkerwijs niet is te
verwachten.
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4. Het op non-actief stellen of het ontslag wordt bij aangetekend schrijven aan de
betrokkene medegedeeld.
5. Tegen een besluit als bedoeld in het eerste en derde lid staat beroep open bij de
minister. Dit beroep dient binnen 30 dagen na verzending van het in het vierde lid
bedoelde aangetekend schrijven te worden ingesteld.

Artikel 6
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 7
1. Het tuchtgerecht houdt zitting te 's-Gravenhage. Indien de zaak zelf, dan wel de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de voorzitter besluiten buiten 'sGravenhage zitting te houden.
2. 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.
3. 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
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alsdan degene oproept die bij het schema, bedoeld in het tweede lid, als vervanger is
aangewezen.

III. SLOTBEPALINGEN
Artikel 8
Het Reglement tuchtrechtspraak KCB 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 9
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 10
Dit reglement wordt aangehaald als: ‘Reglement Tuchtrechtspraak KCB’.

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