
 

 

Reglement Tuchtgerecht voor de Bloembollensector 2014 
 

 

Gelet op artikel 13, tweede lid, van de 

Landbouwkwaliteitswet, en artikel 2 van 

het Tuchtrechtbesluit 

Landbouwkwaliteitswet heeft het bestuur 

van de Stichting 

Bloembollenkeuringsdienst in zijn 

vergadering van 8 oktober 2014 het 

navolgende reglement vastgesteld. 

 

I. Definities 

Artikel 1 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

Stichting: Stichting 

Bloembollenkeuringsdienst (BKD); 

Bestuur: het bestuur van de Stichting; 

Tuchtgerecht: tuchtgerecht van de 

Stichting; 

Voorzitter: de voorzitter van het 

tuchtgerecht; 

Wet: Landbouwkwaliteitswet; 

Besluit: Landbouwkwaliteitsbesluit 2007. 

 

II. Instelling, samenstelling en 

organisatie van 

het tuchtgerecht 

Artikel 2 

1. Er is een tuchtgerecht van de stichting, 

dat  oordeelt over overtredingen, door 

betrokkenen begaan, van het bij en 

krachtens het Besluit bepaalde, alsmede ter 

zake daarvan maatregelen op te leggen, 

voor zover behorend tot de in artikel 11 van 

het Besluit opgenomen bevoegdheid van de 

Stichting. 

2. Het tuchtgerecht is samengesteld uit een 

lidvoorzitter, een lidvicevoorzitter en ten 

minste drie leden. Het wordt bijgestaan 

door een secretaris. 

3. De voorzitter, de vicevoorzitter en de 

leden mogen niet zijn leden van het bestuur 

of van een door dit bestuur benoemde 

commissie dan wel enigerlei functie bij de 

Stichting bekleden. 

4. Het bestuur benoemt de in het eerste lid 

bedoelde personen voor vier jaren; zij zijn 

terstond herbenoembaar. 

 

Artikel 3 

1. De in artikel 2, eerste lid, bedoelde 

personen kunnen tussentijds op eigen 

verzoek door het bestuur ontslagen worden. 

2. Het bestuur is bevoegd hen bij met 

redenen omkleed besluit te ontslaan of op 

non-actief te stellen in de gevallen, waarin  

dit ten aanzien van leden van de rechterlijke 

macht geschiedt of kan geschieden. 

3. Het ontslag of het op non-actief stellen 

wordt bij aangetekend schrijven aan de 

betrokkene medegedeeld. 

 

 

 

 

Artikel 4 

1. De kosten van het tuchtgerecht komen 

ten laste van de Stichting. 

2. De voorzitter, de vice-voorzitter, de 

leden van het tuchtgerecht alsmede de 

secretaris ontvangen een door het bestuur 

vast te stellen vacatiegeld voor het 

voorbereiden respectievelijk bijwonen van 

een zitting; voorts ontvangen zij een 

vergoeding voor de gemaakte reis- en 

verblijfkosten. 

3. Het bestuur kan aan de voorzitter, de 

vice-voorzitter en de secretaris een verdere 

vergoeding voor hun werkzaamheden 

toekennen. 

 

Artikel 5 

1. Het tuchtgerecht houdt zitting te Lisse. 

Indien de zaak zelf, dan wel de 

omstandigheden daartoe aanleiding geven, 

kan de voorzitter bepalen dat het 

tuchtgerecht buiten Lisse zitting houdt. 

2. De voorzitter bepaalt in welke personele 

samenstelling het tuchtgerecht zitting heeft 

en welk lid een voor een zitting 

aangewezen lid bij diens verhindering zal 

vervangen. 

  

Artikel 6 

1. Meerdere overtredingen van de in artikel 

2, eerste lid, bedoelde regels, door dezelfde 

betrokkene begaan, kunnen tegelijkertijd 

tuchtrechtelijk worden afgedaan. 

2. Overtredingen van de in artikel 2, eerste 

lid, bedoelde regels, door twee of meer 

betrokkenen begaan, kunnen tegelijkertijd 

tuchtrechtelijk worden afgedaan. 

 

Artikel 7 

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 

directeur vertegenwoordigd. 

 

III. Slotbepalingen 

Artikel 8 

Het Reglement tuchtrechtspraak BKD 

2005, gepubliceerd in de Staatscourant 

(Stcrt. 25 november 2005, nr 230 / pag. 15), 

wordt ingetrokken. 

 

Artikel 9 

Dit reglement treedt in werking met ingang 

van de tweede dag na de dagtekening van 

de brief waarin de goedkeuring door de 

Ministers van Economische Zaken en van 

Veiligheid en Justitie aan dit reglement is 

gehecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 


