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Het College van Beroep 

1.a Het College van Beroep MPS is door MPS ingesteld en dit Reglement is door MPS
vastgesteld om te waarborgen dat bezwaarschriften tegen een beslissing van MPS als 
bedoeld in artikel 4.a van dit Reglement, in een correcte en transparante procedure 
worden behandeld, door andere personen dan degenen die betrokken zijn geweest bij 
het nemen van de beslissing waartegen bezwaar is gemaakt. Het College functioneert 
zelfstandig en is verantwoordelijk voor het volgen van de procedure van behandeling 
van het beroep. Eventuele bemoeienis van MPS met betrekking tot de procedure en de 
behandeling van het beroep gaat niet verder dan het bieden van ondersteunende 
faciliteiten. 

1.b Het College van Beroep bestaat uit drie arbiters, waarvan de voorzitter is/wordt
benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van MPS. De voorzitter 
benoemt binnen 14 dagen na ontvangst van het ingediende Beroep twee arbiters uit de 
meest van belang zijnde lijst als bedoeld in art 4, gezien de persoon en de aard van de 
klacht. Het College van Beroep wordt bijgestaan door een door de voorzitter 
aangewezen secretaris die de titel van meester in de rechten of 'Master of Laws in 
Nederlands recht' bezit. Als correspondentieadres van de secretaris wordt het adres van 
MPS gebruikt, tenzij het College van Beroep in een bepaald geval een ander adres 
aanwijst. 

1.c De arbiters hebben, uitgezonderd de voorzitter, een positie in de agrarische sector
(gehad) en zijn bekend met het door de in de agrarische sector opererende bedrijven in 
acht te nemen systeem van kwaliteitszorg, hun diensten, producten en processen, de 
daaraan gestelde kwaliteitseisen en de bekwaamheidseisen, gesteld aan in deze 
bedrijven werkzame personen, alsmede met inspectie- en/of keuringsmethoden en 
daaraan in redelijkheid te stellen eisen.   

1.d Alle arbiters zijn op geen enkele manier eerder betrokken geweest bij het onderwerp
van die beroepszaak of daarop betrekking hebbende audits en beslissingen. Arbiters 
zijn geen lid van het College van Belanghebbenden en staan niet in dienstverband van 
MPS of van een bedrijf/instelling, dat/die voor of namens MPS werkzaamheden verricht. 

2. De volgende organisaties stellen elk een lijst op met de namen van 3 personen die als
arbiter kunnen optreden indien zich een geschil voordoet met de daar genoemde partij
en wel nadat zij daarvoor zijn benaderd door de secretaris van het College naar
aanleiding van het indienen van een Beroep:
- LTO: indien het geschil een Nederlandse teler betreft. Indien het geschil een

buitenlandse teler betreft: zo mogelijk de betreffende overkoepelende
telersorganisatie in het land waar de teler is gevestigd en anders een
representatieve groep van telers in dat land;

- VGB: indien het geschil een groothandelaar betreft;
- VBW: indien het geschil een bloemistwinkelier betreft;
- VBN: indien het geschil een veiling betreft;
- CBL: indien het geschil een retailer of detailhandelaar betreft;
- Indien de appellant zich niet herkent in één van de bovenstaande organisaties wordt
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in overleg met die partij de meest gerede organisatie uitgenodigd een lijst op te stellen 
met drie personen die als arbiter zouden kunnen functioneren. 

3. De voordragende organisaties dienen bij de opstelling van de lijst bij elke voorgedragen
arbiter zijn specifieke kennis van zaken te vermelden.

Het Beroep 

4.a Een belanghebbende kan schriftelijk Beroep instellen bij het College van Beroep ter
zake van het toekennen, niet toekennen of intrekken van een kwaliteitsverklaring of 
het uitblijven van een duidelijke beslissing daarover, alsmede naar aanleiding van 
andere beslissingen van de directeur van MPS ter zake de uitvoering van haar 
werkzaamheden ter beoordeling van het feit of een aanvrager of certificaathouder 
voldoet aan de eisen van het betreffende schema of de betreffende norm, doch eerst 
nádat daarover door de belanghebbende een klacht kenbaar is gemaakt aan de 
directeur van MPS én diens besluit daarop niet binnen 6 weken na ontvangst daarvan 
heeft plaats gehad dan wel diens besluit niet bevredigend is voor belanghebbende. 
Het Beroep moet alsdan binnen 30 kalenderdagen daarna zijn ingesteld. 

4.b Instelling van het Beroep door belanghebbende heeft geen schorsende werking ten
aanzien van de bestreden beslissing, ook niet op het vlak van de financiële 
verplichtingen van appellant jegens MPS, met dien verstande dat het College van 
Beroep krachtens artikel 19 van dit Reglement voorlopige maatregelen kan treffen. 

4.c De indiening van het beroep, het onderzoek ervan en de beslissing erover mogen niet
leiden tot discriminerende maatregelen door MPS tegen belanghebbende. 

4.d De directeur en de medewerkers van MPS, alsmede de leden van het College van
Belanghebbenden en eventueel betrokken externe deskundigen zijn, onverminderd 
hun geheimhoudingsverklaring jegens anderen, verplicht het College van Beroep 
desgevraagd de nodige inlichtingen te geven. 

5. Op het Beroep zijn, naast het gestelde in onderhavig Reglement, de arbitrageregels van
het vierde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing (art.
1020 t/m 1073). Onderstaande artikelen zijn een uitwerking van de belangrijkste regels
daarvan.

Aanvang van het Beroep 

6. a. Een zaak is aanhangig op de dag van ontvangst van een schriftelijke mededeling,
waarbij belanghebbende  aan de voorzitter van het College van Beroep bericht tot 
Beroep over te gaan.  

b. De mededeling dient een duidelijke uiteenzetting van het geschil te bevatten, waarin
een duidelijke omschrijving van hetgeen gevorderd wordt, evenals alle op het
geschil betrekking hebbende bescheiden.

c. De belanghebbende, zendt per gelijke datum als de mededeling aan de voorzitter,



5 

aan MPS een afschrift van die mededeling. 
d. In geval van een compromis tot voorlegging van het geschil aan het College van

Beroep is de zaak aanhangig op het moment van het aan de voorzitter ter kennis
brengen van het sluiten van het compromis.

e. Ook bij de toezending van het afschrift van de mededeling zoals bedoeld in lid c of
bij het voorleggen van het geschil ten gevolge van een compromis dienen alle op
het geschil betrekking hebbende bescheiden gevoegd te worden.

f. De aanvang van het Beroep wordt aan de indiener schriftelijk bevestigd binnen 5
werkdagen na ontvangst van de in 6.a. en d bedoelde mededeling.

g. MPS zal controleren of alle informatie die benodigd is voor de beoordeling van het
Beroep onderdeel uitmaakt van de stukken. In geval niet alle voor de beoordeling
benodigde stukken zijn ingediend heeft MPS de verantwoordelijkheid tenminste 14
dagen voor de zitting van het College van Beroep alle ontbrekende informatie bij het
College van Beroep te overleggen en kopieën daarvan aan de belanghebbende toe
te zenden.

Plaats van het Beroep 

7. a. De plaats van Beroep is in Nederland en wordt door het College van Beroep nader
bepaald. 

b. Het College van Beroep kan zitting houden, beraadslagen, getuigen en deskun-
digen horen op elke plaats die het daartoe geschikt acht.

Taal van het Beroep 

8. Het Beroep zal in de Nederlandse taal worden gevoerd. Als een van de partijen niet in
Nederland is gevestigd en alle partijen ermee instemmen om Engels als voertaal te
hanteren, kan het College van Beroep daartoe besluiten.
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Procedure 

9. a. De partijen worden op voet van gelijkheid behandeld. Aan ieder der partijen wordt
de gelegenheid geboden in een zitting van het College van Beroep haar standpunt 
mondeling voor te dragen en toe te lichten;  
- de zitting van het College van Beroep vindt plaats op een door partijen in overleg

vast te stellen datum, binnen vier weken nadat het Beroep aanhangig is
geworden. De zitting kan om gewichtige redenen worden verdaagd met een
termijn van maximaal vier weken. Deze termijn kan langer zijn indien beide
partijen daarmee instemmen.

- MPS wordt in de gelegenheid gesteld op het beroepschrift van belanghebbende
te reageren, waarbij zij in ieder geval gehouden is een overzicht aan het College
van Beroep te verstrekken van de resultaten van eerdere, soortgelijke
beroepszaken. Indien MPS eerst schriftelijk wil reageren of bewijsstukken wil
overleggen, dient zij die reactie of bewijsstukken uiterlijk 5 werkdagen vóór de
datum van de zitting aan zowel de voorzitter als aan de andere partij te hebben
toegezonden;

- het College van Beroep hoort geen partij bij afwezigheid van de andere partij,
tenzij laatstgenoemde naar behoren in de gelegenheid is gesteld aanwezig te
zijn. Of dit zo is bepaalt het College van Beroep zelf;

- arbiters communiceren niet buiten de reguliere procedure om over een zaak met
procespartijen of hun raadslieden.

b. Partijen kunnen persoonlijk of bij gemachtigde ter zitting verschijnen.

10. Een partij die in het geding is verschenen dient een beroep op de onbevoegdheid van
het College van Beroep op de grond dat een geldige overeenkomst tot arbitrage
ontbreekt, voor alle weren te doen. Deze partij dient dit te doen op straffe van verval van
haar recht om op dat ontbreken later, in het arbitraal geding of bij de gewone rechter,
alsnog een beroep te doen.

11. Het College van Beroep kan op verzoek van een der partijen, toestaan om getuigen of
deskundigen te horen. Het College van Beroep is bevoegd om een van zijn leden aan
te wijzen om getuigen en deskundigen te horen. Het verzoek om getuigen of
deskundigen te horen wordt door belanghebbende gedaan bij instelling van het beroep
en door MPS bij schriftelijk bericht uiterlijk 5 werkdagen voor de zitting, zoals bepaald
voor indiening van een schriftelijk verweer en/of bewijsstukken.

12. a. Het College van Beroep kan ook op eigen initiatief deskundigen benoemen en horen
of raadplegen en getuigen oproepen en horen. 

b. Indien het College van Beroep een of meer deskundigen benoemt tot het uitbrengen
van advies, zendt het ten spoedigste afschrift van de benoeming en van de aan de
deskundigen gegeven opdracht aan de partijen.

c. Na ontvangst van het deskundigenbericht wordt dit in afschrift door het College van
Beroep ten spoedigste aan de partijen toegezonden.
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d. Op verzoek van een der partijen worden de deskundigen in een zitting van het
College van Beroep gehoord. Indien een partij een dergelijk verzoek doet, deelt zij dit
zo spoedig mogelijk mede aan het College van Beroep en aan de wederpartij.

e. Het College van Beroep stelt de partijen in de gelegenheid vragen te stellen en
hunnerzijds deskundigen voor te brengen.

13. De voorzitter is bevoegd voorlopig getuigenverhoor, deskundigenbericht of onderzoek
ter plaatse te gelasten en een of meer leden op te dragen het nodige te verrichten.

14. Het College van Beroep is vrij in de verdeling van de bewijslast en de waardering van
het bewijsmateriaal.

15. Het College van Beroep kan in elke stand van het geding de persoonlijk verschijning
van partijen bevelen voor het geven van inlichtingen dan wel teneinde een vergelijk te
beproeven.

16. MPS is bevoegd om op de eerste zitting waarop zij is verschenen, een vordering tegen
belanghebbende in te stellen, mits die vordering gegrond is op de overeenkomst die ten
grondslag ligt aan de vordering van belanghebbende.

Niet verschijnen ter zitting 

17. Blijft belanghebbende, ofschoon daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, in
gebreke zijn eis in te dienen of naar behoren toe te lichten, zonder daartoe gegronde
redenen aan te voeren, dan kan het College van Beroep bij uitspraak een einde maken
aan het geding.

18. Blijft MPS, ofschoon daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, in gebreke verweer
te voeren, zonder daarvoor gegronde redenen aan te voeren, dan wijst het College van
Beroep de eis toe, tenzij deze aan het College van Beroep onrechtmatig of ongegrond
voorkomt.
Het College van Beroep kan alvorens uitspraak te wijzen van belanghebbende bewijs
van een of meer van zijn stellingen verlangen.

Kort geding 

19. a.  Aan het College van Beroep komt de bevoegdheid toe om in kort geding uitspraak te
doen. 

b. Het College van Beroep kan, indien de omstandigheden dit naar zijn oordeel gewenst
maken, in elk geding al dan niet op verzoek van partijen of een hunner ten aanzien
van zaken in geschil voorlopig die beslissing nemen of maatregelen treffen, die nodig
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of wenselijk voorkomen. 
c. De ingevolge lid a of b genomen beslissingen laten de rechten en weren van partijen

onverkort.

Wraking 

20. a. Een arbiter kan worden gewraakt indien gerechtvaardigde twijfel bestaat aan zijn
onpartijdigheid of onafhankelijkheid. Om dezelfde redenen kan een aan het College 
van Beroep toegevoegde secretaris worden gewraakt. 

b. De wrakende partij brengt de wraking, onder opgave van redenen, ter kennis van de
betrokken arbiter, de voorzitter van het College van Beroep en de wederpartij. Het
geding kan door het College van Beroep worden geschorst vanaf de dag van de
ontvangst van de kennisgeving.

c. Een als arbiter of secretaris aangezochte persoon die het vermoeden heeft dat hij
zou kunnen worden gewraakt, doet daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter
onder vermelding van de vermoedelijke reden tot wraking. Hij doet deze mededeling
aan de partijen zodra zijn benoeming heeft plaatsgevonden.

d. Een partij kan een door de voorzitter benoemde arbiter niet wraken indien zij in diens
benoeming heeft berust, tenzij de reden tot wraking haar later bekend is geworden.

e. Trekt een gewraakte arbiter zich niet binnen twee weken na de dag van ontvangst
van de kennisgeving terug, dan wordt over de gegrondheid van de wraking op
verzoek van de meest gerede partij door de president van de rechtbank beslist.

Intrekking van het Beroep 

21. a. Belanghebbende kan zijn Beroep-aanvraag intrekken, mits dit niet later geschiedt
dan terstond nadat de zaak ter zitting is uitgeroepen. 

b. Zodra het College van Beroep na het uitroepen met de behandeling der zaak is
begonnen, is het intrekken van het Beroep alleen mogelijk met uitdrukkelijke
medewerking van de wederpartij.

Einde van het Beroep 

22. Onverminderd het bepaalde onder 17, 19 en 21 eindigt het Beroep:
- op verzoek van beide partijen;
- door de nederlegging van de einduitspraak ter griffie van de rechtbank binnen wier

arrondissement de plaats van arbitrage is gelegen.
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Uitspraak 

23. a. Het College van Beroep zal binnen drie maanden beslissen - met inachtneming van
de redelijkheid en billijkheid, naar de regels van Nederlands recht en in 
overeenstemming met onderhavig reglement - of de directeur van MPS in 
redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen.  

b. Bij het beoordelen van een zaak, houdt het College van Beroep rekening met de
beslissingen in eerdere beroepszaken. Indien het College van Beroep beslist, dat
het beroep gegrond is, kan het College van Beroep de bestreden beslissing of
maatregel geheel of ten dele vernietigen. Daarbij kan het College bepalen dat MPS
de bestreden beslissing of maatregel intrekt of wijzigt, dan wel dat MPS een
beslissing of maatregel neemt dan wel een handeling nalaat of verricht
overeenkomstig de door het College van Beroep genomen beslissing.

24. In de gevallen waarin een gewone rechter een dwangsom kan opleggen, is het College
van Beroep daartoe eveneens bevoegd.

25. a. Het College van Beroep beslist bij meerderheid van stemmen.
b. In de uitspraak worden de gronden vermeld waarop de beslissing berust en de

uitspraak wordt door de arbiters ondertekend.
c. Weigert een arbiter te ondertekenen, dan wordt daarvan door de andere arbiters

onder de door hen ondertekende uitspraak melding gemaakt.
d. De secretaris zendt een afschrift van de uitspraak aan de partijen.
e. Het origineel van de einduitspraak wordt nedergelegd ter griffie van de rechtbank

binnen wier arrondissement de plaats van Beroep is gelegen.
f. De uitspraak vermeldt ten laste van welke partij de Beroepkosten komen.

26. De uitspraak van het College van Beroep zal partijen binden. Van de beslissing van het
College van Beroep is geen beroep of hogere voorziening mogelijk.

Kosten 

27. Alvorens het College van Beroep begint met de behandeling van de zaak, dient
belanghebbende een voorschot op de Beroepkosten te betalen van € 1500,-. Indien
tijdens de behandeling blijkt dat het betaalde voorschot niet toereikend is, kan de
voorzitter beslissen dat een aanvullend voorschot door belanghebbende dient te
worden betaald. Het College van Beroep kan de behandeling van de zaak schorsen
totdat het door belanghebbende te betalen voorschot is voldaan. Na afloop van de
zaak zal (een gedeelte van) het betaalde voorschot worden gerestitueerd, al naar
gelang belanghebbende in de Beroepkosten is veroordeeld en die kosten lager
uitvallen dan het betaalde voorschot. In het geval de Beroepaanvraag wordt
teruggenomen, is  belanghebbende verplicht de door het College van Beroep op
dat moment reeds gemaakte kosten te vergoeden.
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28. a. Een partij die een getuige of deskundige heeft meegebracht dan wel deed
dagvaarden zal de daarmee gepaard gaande kosten zelf dienen te betalen. 

b. Indien het College van Beroep getuigen of deskundigen oproept, zullen de kosten
hiervoor als Beroepkosten beschouwd worden.

29. a. Onder Beroepkosten worden verstaan de kosten genoemd onder 27 en 28 lid b.
benevens alle verdere kosten die het Beroep naar het oordeel van het College van 
Beroep noodzakelijkerwijze met zich meebrengt. 

b. Kosten van juridische bijstand van partijen blijven voor rekening van de partij die zich
daarvan voorzag, behoudens in bijzondere gevallen ter beoordeling van het College
van Beroep.

c. Het College van Beroep begroot in zijn uitspraak het bedrag der Beroepkosten tot en
met het deponeren van de uitspraak ter griffie.

d. De Beroepkosten worden gebracht ten laste van de partij die in het ongelijk wordt
gesteld, tenzij het College van Beroep anders beslist.

Tenuitvoerlegging uitspraak 

30. De tenuitvoerlegging van de uitspraak, kan eerst plaatsvinden nadat de president van
de rechtbank, ter griffie waarvan het origineel van de einduitspraak volgens 25 lid e is
neergelegd, daartoe op verzoek van een der partijen verlof heeft verleend.

31. Indien de nationaliteit van partijen verschillend is, geschiedt, in afwijking van het gestelde
in 30, de erkenning en tenuitvoerlegging van de arbitrale uitspraak krachtens het
Verdrag Erkenning en Tenuitvoerlegging Scheidsrechterlijke Uitspraken (Verdrag van
New York) via een rechtbank van het land waar de veroordeelde partij woonachtig c.q.
gevestigd is c.q. vermogensbestanddelen bezit.


