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PCSN VII - Reglement College van Beroep 
 

Dit document is onderdeel van het PEFC Nederland certificeringsschema (PCSN I-X) voor 

bosbeheer. Het schema is onderschreven door het internationale PEFC-keurmerk en is 

vastgesteld door het bestuur van PEFC Nederland. 

1 Doel 
 

Doel van dit reglement is zorg te dragen voor een adequate afhandeling van een beroep 

ingesteld tegen besluiten van het bestuur van PEFC Nederland betreffende de afhandeling 

van klachten.  

2 Samenstelling College van Beroep PEFC Nederland 

2.1 Er is een College van Beroep (CvB), dat is belast met het doen van een uitspraak bij 
wijze van bindend advies op het beroep tegen al die besluiten of maatregelen 
genomen door of namens het bestuur van PEFC Nederland waartegen beroep 
openstaat. 

2.2 Het College van Beroep bestaat uit tenminste drie leden, van wie de voorzitter en 
zijn/haar plaatsvervanger de hoedanigheid van meester in de rechten dient te bezitten. 

2.3 De leden van het College van Beroep en desgewenst een plaatsvervanger voor ieder 
van hen, worden benoemd door het Bestuur, telkens voor een periode van vier jaar. Na 
die periode voorziet het Bestuur van PEFC Nederland, dan wel in een herbenoeming 
indien het desbetreffende lid daarvoor beschikbaar is, dan wel in de vervulling van een 
ontstane vacature. In het laatste geval, kan het College van Beroep een bindende 
voordracht doen. Bij gebreke van een voordracht door het College van Beroep, draagt 
het Bestuur zelf zorg voor vervulling van de vacature. 

2.4 De leden van het College van Beroep mogen geen deel uitmaken van het Bestuur en 
dienen, behoudens hun lidmaatschap van het College van Beroep, geheel 
onafhankelijk te zijn van PEFC Nederland. 

2.5 Het Bestuur stelt een beroepsreglement vast waarin de beroepsmogelijkheden en de 
procedure terzake van het beroep op het College van Beroep zijn neergelegd. Het 
Bestuur is bevoegd het beroepsreglement te wijzigen, doch slechts nadat het College 
van Beroep schriftelijk met de voorgenomen wijzigingen heeft ingestemd. 

2.6 Het College van Beroep, waaronder begrepen zijn voorzitter, beslist in 
overeenstemming met de regels vastgelegd in het beroepsreglement. 

 

Het bestuur van PEFC Nederland heeft het onderhavige beroepsreglement vastgesteld. 

3 Beroepsmogelijkheden 

3.1 Besluiten van het bestuur van PEFC Nederland betreffende de afhandeling van 
klachten via de klachtenprocedure PEFC Nederland (PCSN IX) staan open voor 
beroep.  



 

3.2 Besluiten van de Algemene Vergadering van PEFC Nederland staan niet open voor 
beroep bij het College van Beroep.  

4 Het instellen van beroep 

4.1 Het instellen van beroep dient te geschieden door verzending per aangetekende brief 
van een met redenen omkleed beroepschrift, binnen 6 weken na dagtekening van het 
bestreden besluit. Het College van Beroep hanteert de verzendtheorie.  

4.2 Het beroepschrift dient te worden ingediend bij het College van Beroep PEFC 
Nederland, per adres Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw, Postbus 19290, 
3501 DG Utrecht. 

4.3 Het beroepschrift dient in ieder geval te bevatten: 

a) de dagtekening; 

b) een kopie van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld; 

c) de gronden van het beroep; 

d) adresgegevens van appellant. 

4.4 Het College van Beroep stuurt na ontvangst van het beroepschrift onverwijld een 
schriftelijke ontvangstbevestiging aan appellant. 

4.5 Indien het beroepschrift niet aan de vormvereisten genoemd in 3.3 onder (2) en (3) in 
de voorgaande alinea voldoet, zal het College van Beroep appellant bij aangetekende 
brief nog een termijn gunnen van twee weken te rekenen vanaf de dagtekening van 
deze brief. Indien de appellant na het verloop van deze termijn heeft verzuimd het 
beroepschrift aan te passen, zal de voorzitter van het College van Beroep gerechtigd 
zijn het beroep vervallen te verklaren. Indien is verzuimd het beroepschrift van een 
dagtekening te voorzien, gaat het College van Beroep uit van de datum van 
binnenkomst van het beroepschrift bij de Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw. 

4.6 De appellant aanvaardt door indiening van het beroepschrift dat de uitspraken van het 
College van Beroep bij wijze van bindend advies worden gegeven. 

4.7 Het beroep schorst de werking van het bestreden besluit niet. 

4.8 Het beroep wordt behandeld door een, door de voorzitter uit het College van Beroep 
aan te wijzen, kamer van drie personen. 

4.9 De voorzitter van het College van Beroep stelt een door appellant te storten 
waarborgsom vast, te voldoen op een door hem aan te geven rekening en is 
gerechtigd het beroep vervallen te verklaren indien deze waarborgsom niet uiterlijk 
binnen twee weken na de uitnodiging tot storting is ontvangen.  

4.10 Indien de waarborgsom niet toereikend lijkt om de verschuldigde kosten terzake van 
het beroep te dekken, kan de voorzitter van het College van Beroep te allen tijde 
appellant om een aanvulling van de waarborgsom vragen. Indien deze aanvullende 
waarborgsom niet uiterlijk binnen twee weken na de uitnodiging tot storting is 
ontvangen, is de voorzitter van het College van Beroep gerechtigd het beroep 
vervallen te verklaren. 



 

5 Verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 

5.1 Indien beroep is ingesteld bij het College van Beroep en appellant onevenredig nadeel 
ondervindt of vreest door het inwerking blijven van het bestreden besluit hangende het 
beroep, dan kan hij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, 
waaronder begrepen een verzoek tot gehele of gedeeltelijke schorsing van het 
bestreden besluit, indienen bij de voorzitter van het College van Beroep. 

5.2 Het schorsingsverzoek dient ten minste de volgende elementen te bevatten: 

a) kopie van het bestreden besluit;  

b) de gronden voor het verzoek tot een voorlopige voorziening; 

c) adresgegevens van appellant. 

5.3 De voorzitter hoort appellant en PEFC Nederland naar aanleiding van een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening. Vervolgens zal de voorzitter zo spoedig 
mogelijk, zo nodig na raadpleging van de overige leden van het College van Beroep, 
oordelen omtrent het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening. De 
uitspraak wordt zo spoedig mogelijk medegedeeld aan partijen en op een later tijdstip 
schriftelijk bevestigd. 

5.4 De uitspraak van de voorzitter van het College van Beroep heeft het karakter van een 
voorlopige maatregel welke geldt tot het moment dat het College van Beroep een 
uitspraak in de bodemprocedure heeft gedaan. 

6 Procedure 

6.1 PEFC Nederland wordt door de voorzitter van het College van Beroep in de 
gelegenheid gesteld binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift een 
verweerschrift in te dienen. 

6.2 Belanghebbenden kunnen zich bij de voorzitter van het College van Beroep melden 
teneinde als partij in een beroepsprocedure te worden aangemerkt. 

6.3 Het College van Beroep is gehouden partijen te horen, tenzij alle partijen verklaard 
hebben geen gebruik te willen maken van het recht gehoord te worden. Alle op het 
beroep betrekking hebbende stukken worden door de voorzitter van het College van 
Beroep aan partijen toegezonden. 

6.4 De voorzitter van het College van Beroep bepaalt, rekening houdende met wat in het 
voorgaande is voorgeschreven, op een zo kort mogelijke termijn, plaats, dag en uur, 
waarop het College van Beroep zitting zal houden ter behandeling van het beroep en 
doet hiervan schriftelijk mededeling aan partijen. 

6.5 Partijen hebben het recht zich ter zitting te laten bijstaan door een raadsman.  

6.6 Partijen hebben het recht ter zitting informanten te (laten) horen, mits van de namen en 
adressen van de informanten uiterlijk vijf werkdagen voor de zittingsdatum schriftelijk 
opgave is gedaan aan de voorzitter van het College van Beroep en de andere 
partij(en). 

6.7 Partijen hebben het recht tot vertrouwelijke inzage in alle documenten die PEFC 
Nederland tot grondslag voor zijn beslissing hebben gediend. 



 

6.8 Het College van Beroep heeft het recht informanten te horen, deskundigen te 
raadplegen en alle zodanige andere maatregelen te nemen en voorzieningen te 
treffen, waaronder begrepen het houden van een nadere zitting, als zij in het belang 
van een goede uitspraak nodig acht. 

6.9 Het College van Beroep doet zo snel mogelijk na de zitting uitspraak. De uitspraak 
wordt aan partijen toegezonden. Het origineel wordt gedeponeerd in het archief van 
het College van Beroep. 

7 Inhoud en karakter uitspraak 

7.1 Het College van Beroep oordeelt naar redelijkheid en billijkheid. Het College van 
Beroep is daarbij in ieder geval gebonden aan de in het kader van het keurmerk PEFC 
door PEFC Nederland gesloten overeenkomsten, vastgestelde reglementen en 
protocollen. 

7.2 Het College van Beroep kan in de uitspraak: 

a) het bestreden besluit bevestigen 

b) het bestreden besluit geheel of gedeeltelijk onverbindend verklaren en bepalen dat 
PEFC Nederland het bestreden besluit intrekt of wijzigt c.q. een handeling nalaat of 
verricht overeenkomstig de uitspraak van het College. 

7.3 Het College van Beroep beslist op het ingestelde beroep bij meerderheid van 
stemmen. Een lid van het College van Beroep kan zich niet onthouden van stemming. 

7.4 De uitspraak van het College van Beroep heeft het karakter van bindend advies. 

8 Kosten van het beroep 

8.1 In de uitspraak stelt het College van Beroep het bedrag vast van de kosten van het 
geding en bepaalt het College door welk der partijen die kosten geheel of gedeeltelijk 
moeten worden gedragen. De kosten voor juridische bijstand komen niet voor 
vergoeding in aanmerking. 

8.2 Indien appellant is veroordeeld tot het geheel of gedeeltelijk dragen van de hierboven 
genoemde kosten, worden deze verrekend met de door hem gestorte waarborgsom. 
Het eventuele overschot wordt onverwijld op een door appellant aan te geven 
rekeningnummer teruggestort. Indien de waarborgsom niet toereikend is, dient 
appellant het nog resterende en verschuldigde bedrag aan het College van Beroep te 
voldoen binnen twee weken na verzending van de uitspraak.  

9 Slotbepalingen 

9.1 Partijen kunnen een gemotiveerd verzoek indienen bij de (plaatsvervangend) voorzitter 
van het College van Beroep strekkende tot vervanging van enig lid van het College 
voor de duur van het geding, indien sprake is van vermenging van belangen van één 
van de partijen met die van het gewraakte lid van het College van Beroep. De 
voorzitter van het College van Beroep, en in voorkomend geval de plaatsvervangende 
voorzitter, zal beslissen omtrent het verzoek tot vervanging en voor het desbetreffende 
geding een ander lid van het College van Beroep aanwijzen. 



 

9.2 Het College van Beroep stelt een goede procesorde vast, indien en voor zover hierin 
niet is voorzien in dit reglement. 

 


