Tuchtreglement COKZ
Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij
afkorting: COKZ),
gelet op artikel 13, tweede lid, van de Landbouwkwaliteitswet, en artikel 2 van het
Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet,
heeft in zijn vergadering van 5 juni 2015 het navolgende reglement vastgesteld:
I

DEFINITIES

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
bestuur: het bestuur van de stichting;
betrokkene: degene, die een overtreding van een voorschrift als bedoeld in artikel 13, eerste
lid, van de Landbouwkwaliteitswet heeft begaan;
Minister: de Minister van Economische Zaken;
secretaris: de secretaris van het tuchtgerecht, dan wel bij diens ontstentenis of verhindering
de adjunct-secretaris;
stichting: Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel;
tuchtgerecht: tuchtgerecht als bedoeld in artikel 2 van het reglement;
voorschrift: bij of krachtens het Besluit dierlijke producten gestelde regel met betrekking tot
producten, ten aanzien waarvan toezicht en/of keuring aan de stichting is opgedragen;
voorzitter: de voorzitter van het tuchtgerecht, dan wel bij diens ontstentenis of verhindering
de vice-voorzitter.

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 Besluit dierlijke producten c.q. de
Landbouwkwaliteitswet bepaalde ten aanzien van nationale productdossiers voor
zuivelproducten, de handelsnormen voor eieren en pluimveevlees, zuigelingenvoeding voor
derde landen, nationale kwaliteitsvoorschriften voor kaas, nationale voorschriften met
betrekking tot de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen en
boerderijmelk, alsmede ter zake daarvan maatregelen op te leggen.
Artikel 3
1. Het tuchtgerecht is samengesteld uit een lid-voorzitter, een lid-vice-voorzitter en ten minste
vijf andere leden. Het wordt bijgestaan door een secretaris, die geen lid is van het
tuchtgerecht.
3. Het tuchtgerecht wordt zodanig samengesteld dat ten aanzien van alle productgroepen
deskundigheid aanwezig is.
4. De samenstelling waarin het tuchtgerecht zitting houdt is zodanig dat de fungerend
voorzitter, overige leden en secretaris geen enkele band hebben met de ondernemingen en
of personen wiens zaak voorligt. De in het eerste lid bedoelde personen mogen niet zijn
leden van het bestuur of van een door dit bestuur benoemde commissie dan wel enigerlei
functie bij de stichting bekleden.
5. Het bestuur benoemt de in het eerste lid bedoelde personen, alsmede secretaris, voor vier
jaar; zij zijn terstond herbenoembaar.

Artikel 4
1. De voorzitter, de vice-voorzitter, de overige leden en de secretaris van het tuchtgerecht
kunnen tussentijds op eigen verzoek door het bestuur worden ontslagen.
2. Het bestuur is bevoegd hen bij een met redenen omkleed besluit te ontslaan of op nonactief te stellen in de gevallen, bedoeld in artikel 46h van de Wet rechtspositie rechterlijke
ambtenaren.
3. Een besluit als bedoeld in het tweede lid, wordt bij aangetekend schrijven aan de
belanghebbende medegedeeld.
4. Tegen een besluit als bedoeld in het tweede lid staat beroep open bij de Minister. Dit
beroep dient binnen 30 dagen na verzending van het in het derde lid bedoelde aangetekend
schrijven te worden ingesteld.
Artikel 5
1. De kosten van het tuchtgerecht komen ten laste van de stichting.
2. De leden en de secretaris van het tuchtgerecht ontvangen een door het bestuur vast te
stellen vacatiegeld voor het bijwonen van een zitting; voorts ontvangen zij vergoeding van
gemaakte reis- en verblijfkosten.
3. Het bestuur kan aan de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris een verdere
vergoeding voor hun werkzaamheden toekennen.
4. De kosten van partijen zoals ten aanzien van raadslieden, vertegenwoordigers, getuigen,
deskundigen en tolken, alsmede alle overige kosten komen voor rekening van de partij
aan wiens zijde deze kosten vallen.
Artikel 6
1. Het tuchtgerecht houdt zitting in Leusden.
2. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de voorzitter bepalen dat het
tuchtgerecht zitting houdt buiten Leusden.
3. Het tuchtgerecht houdt zitting met drie leden, de voorzitter daaronder begrepen. Het
tuchtgerecht wordt zowel ter zitting als in raadkamer door de secretaris bijgestaan.
4. De voorzitter bepaalt in welke personele samenstelling het tuchtgerecht zitting houdt en
welk lid een voor een zitting aangewezen lid bij diens ontstentenis of verhindering zal
vervangen.
5. Indien een voor een zitting aangewezen lid verhinderd is de zitting bij te wonen, geeft hij
daarvan onverwijld kennis aan de fungerend secretaris, die alsdan het als vervanger
aangewezen lid oproept.

III. TUCHTGEDING IN EERSTE AANLEG
Artikel 7
De artikelen 13a tot en met 13 f van de Landbouwkwaliteitswet en de artikelen 11 tot en met
20 van het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet zijn van overeenkomstige toepassing op
de rechtsgang van het tuchtgeding in eerste aanleg.
VI. SLOTBEPALINGEN
Artikel 8
Het Tuchtreglement COKZ 2012 wordt ingetrokken.
Artikel 9
Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na publicatie en werkt terug tot en
met 1 januari 2015.

Artikel 10
Dit reglement wordt aangehaald als: Tuchtreglement COKZ

Het reglement is bij besluit d.d. 11 augustus 2015, kenmerk: DGAN-DAD/15106872,
goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken, mede namens de Minister van
Veiligheid en Justitie.

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

Toelichting
Dit tuchtreglement is opgesteld naar aanleiding van wijzigingen in de regelgeving als gevolg
van de opheffing van de bedrijfslichamen en in verband daarmee het intrekken van de Wet
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 waarin een wezenlijk deel van de regelgeving voor
de tuchtrechtspraak was opgenomen.
De vervallen regelgeving is integraal opgenomen in de Landbouwkwaliteitswet (o.a. de
artikelen 13a tot en met 13y m.b.t. de tuchtrechtelijke sancties, hoger beroep en de
uitspraken van het tuchtgerecht of het College van beroep voor het bedrijfsleven) en het
Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet (bevoegdheid tuchtgerecht en de rechtsgang van
het tuchtrechtelijk geding).
Tevens zijn in artikel 2 de productgroepen opgenomen waarop COKZ toezicht en controle
uitoefenen. Geconstateerde overtredingen bij of krachtens de relevante bepalingen uit het
Besluit dierlijke producten worden bij het tuchtgerecht van het COKZ aanhangig gemaakt.
Per 1 januari 2015 zijn in verband met het opheffen van de productschappen Zuivel (PZ) en
Pluimvee en Eieren (PPE) twee nieuwe productgroepen in het Besluit dierlijke producten
opgenomen waarop het COKZ toezicht uitoefent namelijk de boerderijmelk en de bijzondere
slachtpluimveehouderijsystemen.
NCAE voert als dienst van het COKZ de controles uit met betrekking tot de handelsnormen
eieren en pluimveevlees alsmede de bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen.

