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Algemeen
Gelet op artikel 28 van de Statuten heeft Skal het volgende reglement vastgesteld.
Artikel 1
Skal hanteert zoveel mogelijk de definities zoals vastgelegd in het Skal-Reglement voor certificatie
en toezicht. Aanvullend wordt in dit reglement verstaan onder:
voorzitter: de voorzitter van de sanctiecommissie
Instelling, samenstelling en bevoegdheid van de sanctiecommissie
Artikel 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De sanctiecommissie is samengesteld uit een lid-voorzitter, een lid-vice-voorzitter en vier
andere leden. Het wordt bijgestaan door een secretaris.
De voorzitter en de vice-voorzitter en de secretaris voldoen aan de vereisten voor benoeming
tot rechterlijk ambtenaar.
Het sanctiecommissie wordt zodanig samengesteld dat ten aanzien van alle productgroepen
deskundigheid aanwezig is.
De voorzitter, de vice-voorzitter en de overige leden mogen niet direct dan wel indirect
betrokken zijn bij of belangen hebben in de productie of verhandeling van biologische
producten
De voorzitter, de vice-voorzitter en de overige leden mogen niet in dienst zijn van Skal, geen
deel uitmaken van het bestuur, van een commissie of enig ander orgaan van Skal.
Het bestuur benoemt de in het eerste lid bedoelde personen voor vier jaar; zij zijn terstond
herbenoembaar.
De benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter behoeft de goedkeuring van de Minister.
Bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaren wordt aan de voorzitter, de vice-voorzitter
en de andere leden door het bestuur ontslag verleend.

Artikel 3
1.
2.
3.

Echtgenoten, bloedverwanten of aanverwanten tot de derde graad ingesloten kunnen niet
tezamen zijn voorzitter, vice-voorzitter, lid, secretaris van het sanctiecommissie.
Indien het huwelijk eerst mocht worden aangegaan na de benoeming, zal de jongste
benoemde zijn functie niet kunnen behouden.
Indien de zwagerschap eerst mocht ontstaan na de benoeming zal degene, die haar
veroorzaakte, zijn functie niet kunnen behouden, behoudens goedkeuring door de Minister en
de Minister van Justitie. De zwagerschap houdt op door de ontbinding van het huwelijk, dat
haar veroorzaakte.

Artikel 4
1.
2.
3.
4.

De voorzitter en de overige leden kunnen tussentijds op eigen verzoek door het bestuur
ontslagen worden.
Het bestuur is bevoegd hen bij reden 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.
Het ontslag of het op non-actief stellen wordt bij aangetekend schrijven aan betrokkene
medegedeeld.
Tegen een besluit als bedoeld in het tweede lid staat beroep open bij het College van Beroep
van Skal. Dit beroep dient binnen 30 dagen na verzending van het aangetekende schrijven te
worden ingesteld.
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Artikel 5
1.
2.
3.

De kosten van de sanctiecommissie komen ten laste van Skal. De kosten van raadslieden,
vertegenwoordigers, getuigen en deskundigen alsmede alle overige kosten komen voor
rekening van de partij aan wiens zijde deze kosten vallen.
De voorzitter, de vice-voorzitter, de overige leden en de secretaris van de sanctiecommissie
ontvangen een door het bestuur vast te stellen vacatiegeld voor het bijwonen van een zitting;
voorts ontvangen zij een vergoeding voor de gemaakte reis- en verblijfskosten.
Het bestuur kan aan de voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris een vergoeding voor hun
werkzaamheden toekennen.

Artikel 6
1.
2.
3.

De sanctiecommissie houdt zitting te Zwolle. Indien de zaak zelf, dan wel de omstandigheden
daartoe aanleiding geven, kan de voorzitter bepalen dat de sanctiecommissie buiten Zwolle
zitting houdt.
De sanctiecommissie houdt zitting met tenminste drie leden, de voorzitter daaronder
begrepen. Het wordt zowel ter zitting als in raadkamer door de secretaris bijgestaan.
De voorzitter bepaalt in welke personele samenstelling de sanctiecommissie zitting heeft en
welk lid een voor een zitting aangewezen lid bij diens verhindering zal vervangen.

Artikel 7
De Sanctiecommissie is bevoegd te oordelen over de overtredingen, door geregistreerden begaan,
als bedoeld in artikel 32 van de statuten.
Artikel 8
1.

2.
3.
4.

De Sanctiecommissie is, overeenkomstig artikel 33 van de statuten, bevoegd terzake van de in
artikel 7, van dit reglement, bedoelde overtredingen één of meer van de volgende maatregelen
op te leggen:
a
berisping;
b
geldboete overeenkomstig artikel 2 van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie
2004;
c
het stellen van de geregistreerde onder verscherpte controle op zijn kosten voor ten
hoogste twee jaren;
d
openbaarmaking van de sanctiebeschikking op kosten van de geregistreerde.
De maatregel van berisping bestaat uit een schriftelijk of mondeling vermaan tot de
betrokkene in verband met de begane overtreding.
In de gevallen waarin de Sanctiecommissie besluit tot de in het eerste lid onder c of d
genoemde maatregelen, stelt het tevens het geschatte bedrag van de daaraan verbonden
kosten vast, welk bedrag door de betrokkene moet worden voldaan.
Wordt openbaarmaking van de sanctiebeschikking gelast, dan bepaalt de Sanctiecommissie
tevens de wijze waarop deze dient te geschieden. De kosten van openbaarmaking worden in
de sanctiebeschikking op een bepaald bedrag geschat.

Artikel 9
1.

2.

Indien een sanctiecommissieprocedure wordt ingesteld tegen een rechtspersoon wordt deze
tijdens de procedure vertegenwoordigd door de bestuurder en, indien er meerdere bestuurders
zijn door één dezer. De vertegenwoordiger kan bij gemachtigde verschijnen. De
Sanctiecommissie kan de persoonlijke verschijning van een bepaalde bestuurder verzoeken.
Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing bij een sanctiecommissieprocedure
betreffende een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid.
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Vervolging van de geregistreerde
Artikel 10
1.
2.

Bij het constateren van een overtreding, bedoeld in artikel 7, door een geregistreerde maakt
de controleur, een door hem ondertekend stuk, "Verklaring van Overtreding" genaamd, op en
levert dit zo spoedig mogelijk in bij de directeur.
De Verklaring van Overtreding bevat alle relevante feiten die verband houden met de
geconstateerde overtreding.

Artikel 11
De directeur doet de Verklaring van Overtreding zo spoedig mogelijk toekomen aan het Bestuur.
Artikel 12
1.

2.
3.

Een zaak wordt door of namens het Bestuur binnen een termijn van ten hoogste 14 dagen na
ontvangst van de Verklaring van Overtreding bij de Sanctiecommissie aanhangig gemaakt door
middel van een schriftelijke verklaring, inhoudende:
een korte omschrijving van het ten laste gelegde feit, met vermelding omstreeks welke
tijd en waar ter plaatse dit zou zijn begaan;
een verklaring van relevante feiten;
de naam en het adres van de betrokken geregistreerde of geregistreerden.
De schriftelijke verklaring kan vergezeld gaan van een voorstel van of namens het Bestuur met
betrekking tot de op te leggen maatregel.
Tezamen met de in eerste lid bedoelde schriftelijke verklaring dienen alle op de zaak
betrekking hebbende stukken aan de Sanctiecommissie te worden overgelegd.

Artikel 13
Het aanhangig maken als bedoeld in artikel 12, eerste lid, geschiedt niet dan nadat door of namens
het Bestuur de geregistreerde bij aangetekend schrijven, onder overlegging van een afschrift van de
Verklaring van Overtreding, als bedoeld in artikel 10, van zijn besluit daartoe in kennis is gesteld.
Rechtsgang van het geding
Artikel 14
1.

2.

3.

4.

Een bij de Sanctiecommissie aanhangig gemaakte zaak kan door de voorzitter worden
afgedaan, indien naar zijn oordeel:
a
het een overtreding betreft, welke kennelijk niet uit opzet of grove nalatigheid voortvloeit
en
b
in het licht daarvan geen dan wel geen andere maatregel dient te worden opgelegd dan
een berisping of een geldboete van ten hoogste 225 Euro.
In dat geval wordt een afschrift van de in artikel 12, eerste lid, bedoelde schriftelijke verklaring
tevoren aan de desbetreffende geregistreerde toegezonden en wordt de desbetreffende
geregistreerde in de gelegenheid gesteld schriftelijk verweer te voeren binnen veertien dagen
na verzending van die verklaring.
De met toepassing van het eerste lid gegeven sanctiebeschikking bevat de gronden en wijst de
voorschriften aan, waarop zij berust, en - zo tot het opleggen van een maatregel is besloten ook deze maatregel. Zij wordt terstond bij aangetekende brief ter kennis van de betrokken
geregistreerde gebracht, onder mededeling van het bepaalde in het derde lid. Afschrift van de
beschikking wordt bij aangetekende brief gezonden aan het Bestuur en degene die de zaak
namens het Bestuur aanhangig heeft gemaakt.
De betrokken geregistreerde kan binnen een termijn van ten hoogste dertig dagen na
dagtekening van de sanctiebeschikking van de voorzitter, bij aangetekende brief aan de
Sanctiecommissie mondelinge behandeling verzoeken. In dat geval wordt de sanctiebeschikking als niet gegeven beschouwd, waarna de zaak verder overeenkomstig de volgende
artikelen wordt behandeld.

Versie 26 maart 2009

pagina 5 van 8

Skal-Reglement sanctie

1.

R14

Indien de geregistreerde niet binnen vier weken na de datum van de sanctiebeschikking van
de voorzitter aan betaling van de daarbij opgelegde geldboete heeft voldaan, zal alsnog
behandeling van de zaak ter zitting plaatsvinden na oproeping conform het in artikel 15
bepaalde. In dat geval wordt de sanctiebeschikking van de voorzitter als niet gegeven
beschouwd.

Artikel 15
1.

2.
3.

4.

Onverminderd het bepaalde in artikel 14 wordt de betrokken geregistreerde binnen een
termijn van twee maanden nadat een zaak tegen hem bij de Sanctiecommissie aanhangig is
gemaakt, onderscheidenlijk binnen twee maanden nadat overeenkomstig artikel 14, derde lid,
mondelinge behandeling is verzocht, bij aangetekende brief opgeroepen om op een door de
voorzitter te bepalen dag en uur ter zitting te verschijnen. De oproeping wordt tenminste
veertien dagen voor de dag der zitting aan hem toegezonden en vermeldt de plaats der zitting.
De oproeping van de geregistreerde gaat vergezeld van een afschrift van de in artikel 12,
eerste lid, bedoelde schriftelijke verklaring en van alle op de zaak betrekking hebbende
stukken.
De oproeping houdt in:
a
indien de persoonlijke verschijning als bedoeld in artikel 9 wordt verzocht, de namen, het
beroep en de woonplaats van deze personen
b
indien getuigen en deskundigen ter zitting zijn opgeroepen, de namen, het beroep en de
woonplaats van deze personen
c
de mededeling, dat de geregistreerde bevoegd is getuigen en deskundigen ter zitting
mede te brengen
d
de mededeling, dat de geregistreerde bevoegd is zich ter zitting door een raadsman te
doen bijstaan.
Het Bestuur, dan wel degene die de zaak namens het Bestuur aanhangig heeft gemaakt, wordt
eveneens ter zitting opgeroepen.

Artikel 16
De zittingen van de Sanctiecommissie zijn openbaar, tenzij naar het oordeel van de voorzitter er
dringende redenen zijn zich daartegen verzetten.
Artikel 17
1.

2.
3.

Tot zeven dagen vóór de aanvang van de behandeling ter terechtzitting van de
Sanctiecommissie kan elk der zittende leden van de Sanctiecommissie door de betrokkene
worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden, die het vormen van een onpartijdig
oordeel zouden kunnen bemoeilijken.
Op grond van zodanige feiten of omstandigheden kan een lid zich verschonen.
De overige leden beslissen zo spoedig mogelijk of de wraking of verschoning wordt toegestaan.
In geval van staking van stemmen is het verzoek tot wraking of verschoning toegestaan.

Artikel 18
1.

2.
3.
4.
5.

De betrokkene kan, tenzij de Sanctiecommissie verzoekt dat hij in persoon zal verschijnen,
zich op de terechtzitting doen vertegenwoordigen door een advocaat, indien deze aldaar
verklaart daartoe bepaaldelijk gevolmachtigd te zijn, of wel door een daartoe bij bijzondere
volmacht schriftelijke gemachtigde.
De Sanctiecommissie kan weigeren bepaalde personen, die niet zijn advocaat, als gemachtigde
toe te laten. Bij zodanige weigering wordt de zaak tot de volgende zitting aangehouden.
De Sanctiecommissie stelt bij aangetekende brief de betrokken geregistreerde van de
aanhouding en de reden daarvan in kennis en roept hem tevens op om op de voor de zaak
bepaalde nadere zitting in persoon of bij een andere gemachtigde vertegenwoordigd te zijn.
De betrokkene kan zich te allen tijde door een raadsman doen bijstaan.
De Sanctiecommissie kan weigeren bepaalde personen, die niet zijn advocaat, als raadsman
toe te laten. Bij zodanige weigering houdt de Sanctiecommissie op verzoek van de betrokkene
de zaak tot een volgende zitting aan.
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Artikel 19
De Sanctiecommissie kan de geregistreerde die niet ter terechtzitting van de Sanctiecommissie is
verschenen of zich niet heeft laten vertegenwoordigen, verstek verlenen, waarna de behandeling
wordt voortgezet.
Artikel 20
De Sanctiecommissie kan al dan niet op verzoek van de betrokken geregistreerde getuigen
oproepen.
Artikel 21
1.
2.

De Sanctiecommissie kan al dan niet op verzoek van de betrokken geregistreerde een of meer
deskundigen benoemen ten einde hetzelve voor te lichten, zo nodig met opdracht een
onderzoek in te stellen en daarvan een verslag uit te brengen.
Op de benoemde deskundigen is het bepaalde in artikel 25 van dit reglement van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 22
Ter zitting opgeroepen getuigen en deskundigen, niet zijnde functionaris van Skal, ontvangen een
vergoeding overeenkomstig het tarief in strafzaken.
Artikel 23
1.
2.

3.

De Sanctiecommissie kan de behandeling ter zitting schorsen onder opgaaf van redenen.
Indien bij schorsing geen tijdstip voor hervatting van de behandeling is bepaald, doet de
secretaris zo spoedig mogelijk bij aangetekende brief aan de betrokken geregistreerde en aan
het Bestuur en aan degene die namens het Bestuur de zaak aanhangig heeft gemaakt
mededeling van het daarvoor op zo kort mogelijke termijn vastgestelde tijdstip. Het tijdstip
van hervatting kan niet liggen binnen zes dagen na de datum van die mededeling.
De in het tweede lid bedoelde mededeling gaat vergezeld van een afschrift van alle op de zaak
betrekking hebbende stukken, voorzover niet reeds toegezonden.

Artikel 24
1.
2.

Meerdere overtredingen van de voorschriften, als bedoeld in artikel 7, door dezelfde
geregistreerde begaan, kunnen tegelijkertijd worden behandeld.
Overtredingen van de voorschriften, als bedoeld in artikel 7, door twee of meer
geregistreerden begaan, kunnen op eenzelfde zitting worden behandeld.

Artikel 25
1.

2.
3.

Het is aan de voorzitter en de andere leden verboden buiten de zitting:
a
hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen bekend te maken
b
de gevoelens te openbaren, welke in 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 betrokken geregistreerde of zijn raadsman of van deze enige
bijzondere inlichting of schriftelijk stuk aan te nemen.
De in het eerste lid omschreven verbodsbepalingen gelden mede voor de secretaris, voor zover
de aard van zijn werkzaamheden niet anders vordert.
De geheimhoudingsplicht geldt ook na beëindiging van de functie.

Artikel 26
1.

De Sanctiecommissie beraadslaagt en beslist in raadkamer, zo mogelijk in aansluiting aan de
behandeling ter zitting; het grondt zijn uitspraak uitsluitend op hetgeen ter zitting is gebleken.
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De uitspraak wordt zo mogelijk terstond na raadkamer ter zitting gedaan of op een door de
voorzitter te bepalen nadere datum binnen drie weken nadat de behandeling ter zitting is
afgesloten. De uitspraak wordt neergelegd in een sanctiebeschikking, waarvan een gewaarmerkt afschrift binnen drie weken na de uitspraak bij aangetekende brief aan de betrokken
geregistreerde wordt toegestuurd.
De sanctiebeschikking, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, bevat in elk geval:
a
de omschrijving van de feiten op grond waarvan is geoordeeld
b
de gronden
c
de voorschriften, waarop de sanctiebeschikking berust
d
de maatregel, indien tot het opleggen van een maatregel is besloten.
Afschrift van de sanctiebeschikking wordt bij aangetekende brief toegestuurd aan de voorzitter
van het Bestuur en degene die de zaak namens het Bestuur aanhangig heeft gemaakt.

Beroep
Artikel 27
Bij de kennisgeving van de Sanctiebeschikking, als bedoeld in artikel 26, tweede lid, wordt aan de
betrokken geregistreerde tevens medegedeeld dat tegen die beschikking beroep als bedoeld in
artikel 35 van de statuten mogelijk is. Dit beroep behoort te worden ingesteld binnen veertien dagen
na datum verzending van voormelde kennisgeving door een schriftelijke verklaring van of namens
de betrokken geregistreerde aan de voorzitter van het College van Beroep.
Tenuitvoerlegging
Artikel 28
De tenuitvoerlegging van beschikkingen van de Sanctiecommissie en van uitspraken van het College
van Beroep geschiedt op last van het Bestuur. Het Bestuur kan niet van tenuitvoerlegging afzien,
tenzij met goedkeuring van de voorzitter van het College van Beroep.
Artikel 29
Een sanctiebeschikking wordt niet ten uitvoer gelegd zolang daartegen beroep openstaat of op een
ingesteld beroep nog niet is beslist.
Artikel 30
Over de uitleg ener bepaling van dit reglement beslist de Sanctiecommissie.
Slot en overgangsbepalingen
Artikel 31
1.
2.
3.

Dit reglement vervangt met ingang van 26 maart 2009 alle voorgaande versies van het SkalReglement Sanctie.
Wijzigingen van dit reglement treden eerst in werking na goedkeuring door het bestuur van
Skal.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Skal.
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