Reglement College voor de Rechtspraak
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betreffende College voor de Rechtspraak van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, PCO Certificerend
Orgaan (PCO).
Taak en samenstelling.
Artikel 1.
1. Het College voor de Rechtspraak (verder: College) heeft tot taak beroepen te behandelen welke zijn
ingesteld tegen beslissingen van de directeur Centraal Bureau Drogisterijbedrijven afdeling PCO
Certificerend Orgaan (PCO) ter zake van de aanvraag, de verlening en intrekking van het
Waarborgcertificaat Erkend Specialist in Zelfzorg zoals bepaald in artikel 5 van dit reglement.
2. Het College brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur van de Stichting Centraal Bureau
Drogisterijbedrijven en de Raad van Toezicht PCO van de, in het daaraan voorafgaande jaar, behandelde
beroepsschriften.
Artikel 2.
1. Het College bestaat uit een voorzitter en twee leden.
Zij worden benoemd door het bestuur van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven.
2. De voorzitter, tevens jurist, is van buiten de drogisterijbranche. Van de andere twee leden is tenminste één
lid afkomstig uit de drogisterijbranche. Deze twee leden mogen niet verbonden zijn aan een organisatie of
bedrijf uit de drogisterijbranche.
3. Voor ieder van de leden wordt op gelijke wijze een plaatsvervanger benoemd. Bij ontstentenis van een lid
treedt diens plaatsvervanger op.
4. De voorzitter en de leden worden voor drie jaren benoemd en zijn telkens voor een bepaalde periode van
drie jaar herbenoembaar.
Artikel 3.
Aan het College wordt een secretaris toegevoegd. De secretaris heeft geen stemrecht.
Artikel 4.
Voor de voorzitter en de leden van het College zal een vacatie- en onkostenregeling gelden.
Procedure
Artikel 5.
1. De aanvrager en/of de houder van het Waarborgcertificaat Erkend Specialist in Zelfzorg (verder: appellant)
kan tegen een te zijner nadele genomen beslissing van de directeur CBD afdeling PCO, ter zake van de
acceptatie van een aanvraag van het Waarborgcertificaat Erkend Specialist in Zelfzorg, het
documentenonderzoek naar de formele eisen van opleiding en bevoegdheid en van intrekking van het
Waarborgcertificaat Erkend Specialist in Zelfzorg, volgens het hierna bepaalde, in beroep komen bij het
College.
2. Het beroep heeft een schorsende werking op het besluit van de directeur CBD afdeling PCO.
Artikel 6.
1. Het beroep moet schriftelijk bij het secretariaat van het PCO worden ingediend binnen uiterlijk zes weken
na de dagtekening van de bestreden beslissing.
2. Het beroepsschrift moet bevatten:
a. naam en adres van de appellant;
b. de beslissing(en) van de directeur CBD afdeling PCO waartegen het beroep zich richt;
c. de gronden waarop het beroep wordt ingesteld;
d. de handtekening van de appellant of diens gemachtigde.
3. Het beroepsschrift dient schriftelijk te worden ingediend en te zijn geadresseerd aan de secretaris van het
College voor de Rechtspraak, Postbus 1262, 3600 BG Maarssen.
Artikel 7.
1. Appellant ontvangt binnen zeven dagen na ontvangst van het beroepsschrift van de secretaris van het
College een ontvangstbevestiging van het beroepsschrift met de mededeling of het beroepsschrift voldoet
aan artikel 6. Tegelijkertijd wordt de directeur CBD afdeling PCO geïnformeerd over het ingestelde
beroep. Aan appellant en de directeur CBD afdeling PCO wordt daarbij medegedeeld dat zij eerst twee
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weken de gelegenheid hebben om het geschil in der minne te regelen, alvorens het beroep door het College
in behandeling kan worden genomen. Indien het beroepsschrift niet voldoet aan artikel 6 wordt aan
appellant een termijn van twee weken toegestaan om het gebrek te herstellen.
Binnen drie weken na ontvangst van het beroepsschrift deelt de secretaris aan appellant en directeur CBD
afdeling PCO mede of het College het beroepsschrift in behandeling neemt.
Indien het beroepsschrift in behandeling wordt genomen krijgt de directeur CBD afdeling PCO een termijn
van twee weken de gelegenheid een verweerschrift te versturen aan het College. Deze termijn kan door de
voorzitter zo nodig worden verlengd met maximaal drie weken.
Indien het College daarvoor redenen aanwezig acht, kan het de partijen in de gelegenheid stellen nadere
schriftelijke opmerkingen te maken naar aanleiding van hetgeen door appellant c.q. directeur PCO reeds
eerder schriftelijk naar voren is gebracht.
Partijen dienen ervoor zorg te dragen dat de stukken welke zij in verband met de behandeling van de zaak
aan het College willen overleggen, uiterlijk zeven dagen voor de zitting op het secretariaat van het PCO
voor de verzending naar de leden van het College aanwezig zijn, tenzij de voorzitter anders bepaalt.

Artikel 8.
1. Na de wisseling van de stukken zal binnen zes weken een zittingsdatum worden bepaald waarop het
College het beroep zal behandelen.
2. Het College zal partijen in de gelegenheid stellen hun standpunten desgewenst ter zitting nader mondeling
toe te lichten, daarbij mededelende waar en wanneer de gelegenheid daartoe bestaat.
3. Partijen hebben het recht zich ter zitting door een raadsman, getuigen en /of deskundigen te doen
vergezellen.
Artikel 9.
1. Het College kan die maatregelen van onderzoek en/of controle nemen, die haar noodzakelijk voorkomt.
2. Het College kan hetzij ambtshalve hetzij op verzoek van partijen één of meer getuige(n) en/of
deskundige(n) horen.
3. Partijen die één of meer getuige(n) en/of deskundige(n) willen doen horen, dienen daarover uiterlijk zeven
dagen voor de zitting met de secretaris overleg te plegen.
4. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld bij het horen van getuige(n) en/of deskundige(n)
aanwezig te zijn.
5. De kosten die verbonden zijn aan het horen van één of meer getuige(n) en/of deskundige(n) komen in
beginsel ten laste van de partij op wiens verzoek de getuige(n) en/of deskundige(n) wordt/worden gehoord
dan wel van de partij die van het College een bewijsopdracht heeft gekregen.
6. Het College kan bepalen dat beide of één der partijen, in verband met de kosten verbonden aan het in 9.1
en 9.2 bepaalde, een door het College vast te stellen voorschot dienen/dient over te maken aan het PCO,
alvorens zij tot het nemen van maatregelen als bedoeld in 9.1 of het horen van getuige(n) als bedoeld in 9.2
overgaat.
7. Indien het voorschot niet wordt voldaan kan het College zonder het nemen van maatregelen of het horen
van getuigen en/of deskundigen, een uitspraak doen.
Artikel 10.
1. Het College mag niet beslissen op stukken waarvan partijen geen kennis hebben kunnen nemen, tenzij
deze uitdrukkelijk hebben verklaard daartegen geen bezwaar te hebben.
2. Het College doet een uitspaak bij wege van bindend advies. Indien en voor zover mogelijk doet het
College ter zitting mondeling uitspraak. Het College doet binnen dertien weken nadat het beroepsschrift
door de secretaris is ontvangen schriftelijk en gemotiveerd uitspraak. De voorzitter kan deze termijn
verlengen.
3. De secretaris zendt de op schrift gestelde en ondertekende uitspraak aan appellant en de directeur CBD
afdeling PCO.
Artikel 11.
1. De leden van het College worden door de secretaris voor de zitting opgeroepen bij schriftelijke
kennisgeving onder toezending van de agenda en de stukken.
2. De leiding van de zittingen van het College van Beroep berust bij de voorzitter. Besluiten worden tijdens
de zitting van het College op voet van gelijkheid en in alle redelijkheid genomen.
Artikel 12.
1. Een lid van het College dient zich te verschonen indien er naar zijn eigen oordeel of naar het oordeel van
één of meer leden van het College te zijnen aanzien feiten en omstandigheden bestaan, die het vormen van
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een onpartijdig oordeel over de zaak zouden kunnen bemoeilijken.
2. Een lid van het College kan door één of door beide partijen worden gewraakt op grond van feiten of
omstandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel over de zaak zouden kunnen bemoeilijken.
3. Wraking kan worden gedaan voorafgaande aan de zitting of na de zitting, mits tot uiterlijk drie werkdagen
na de zitting.
4. De overige leden van het College beslissen of de wraking terecht is gedaan. Bij staking van stemmen wordt
dit geacht het geval te zijn.
Artikel 13.
De leden van het College zijn ook na hun aftreden verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen bij de
uitoefening van hun taak ter ore is gekomen.
Artikel 14.
Wijzigingen in het reglement kunnen slechts plaatsvinden ingevolge een ter zake genomen besluit van het
Bestuur van de Centraal Bureau Drogisterijbedrijven.
Laatste wijziging van het reglement is op 19 november 2014 goedgekeurd door de Raad van Toezicht PCO.
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