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RAAD VAN BEHEER OP KYNOLOGISCH GEBIED IN NEDERLAND 
 
KYNOLOGISCH REGLEMENT 
 
HOOFSTUK VI REGLEMENT TUCHTRECHT 
 
 

BEGRIPSBEPALINGEN 

 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt of een begrip kennelijk anders is bedoeld, wordt in 
dit reglement verstaan onder: 
 

1. Aanklager: ieder lid van het College van Aanklagers. 
2. Aangesloten Vereniging: iedere vereniging op kynologisch gebied die als lid is toegelaten 
tot de vereniging Raad van Beheer.  
3. Beklaagde: ieder tegen wie bij de Raad van Beheer een klacht is ingediend ter zake van 
een Tuchtrechtelijk Vergrijp.  
4. Bevoegd Verklaarde Instantie: een instantie, waaronder ook te verstaan een functionaris, 
die in een door of vanwege de Raad van Beheer vastgesteld reglement voor een bepaalde Tak van 
Hondensport, bevoegd is verklaard om in spoedeisende gevallen, al dan niet naar aanleiding van een 
klacht of een melding van een derde, sancties op te leggen aan hen die Tuchtrechtelijke Vergrijpen 
begaan. 

5. College van Aanklagers: het College van Aanklagers voor de Kynologie als bedoeld in 
afdeling 2 van titel 5 van het Reglement Tuchtrecht.  
6. Eigenaar: hij die in de Nederlandse stamboekhouding als eigenaar van een bepaalde hond 
is geregistreerd of, indien het een hond betreft die niet in de Nederlandse stamboekhouding 
is opgenomen, hij die in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding als 
eigenaar van die hond is geregistreerd.  
7. Examen: een door of vanwege de Raad van Beheer gereglementeerd evenement waarbij 
bepaalde prestaties of hoedanigheden van de deelnemende honden worden beoordeeld of 
waar de kennis of kundigheid van personen wordt onderzocht.  
8. Exposant: de Eigenaar van een voor een bepaalde Expositie ingeschreven hond. 
9. Expositie: een door of vanwege de Raad van Beheer gereglementeerd evenement, 
waarop de deelnemende honden naar uiterlijk voorkomen worden beoordeeld. 
10. FCI: Fédération Cynologique Internationale.  
11. Fokken: alle handelingen van de Eigenaar van een teef, die er op gericht zijn uit die hond 
pups geboren te laten worden. 
12. Fokker: degene die bij de geboorte van een bepaalde hond Eigenaar is van de 
moederhond. 
13. Fokkerij: Alle handelingen die er op gericht zijn honden geboren te laten worden en te 
doen registreren in de Nederlandse stamboekhouding.  
14. Handler: degene die op een Expositie, Wedstrijd, Examen, Praktijkproef of Gedragstest 
een hond ter beoordeling voorbrengt. 
15. Gedragstest: een door of vanwege de Raad van Beheer gereglementeerd evenement, 
waarbij het gedrag van een hond wordt beoordeeld, diagnoses kunnen worden gesteld, en 
(dwingende) adviezen met betrekking tot de fokkerij kunnen worden gegeven. 
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16. Geschillencommissie: het orgaan waarbij beroep kan worden ingesteld door hen die door een 
besluit genomen door of vanwege het bestuur van de Raad van Beheer rechtstreeks in hun belang 
zijn getroffen. 

17. Kennelnaam: een naam als bedoeld in titel 3 van hoofdstuk III van het Kynologisch 
Reglement. 
18. Keurmeester: Een Nederlander of ingezetene van Nederland die door het bestuur van de 
Raad van Beheer als zodanig is benoemd voor het beoordelen van honden op evenementen 
voor één of meer door de Raad van Beheer gereglementeerde Takken van Hondensport 
alsmede een niet Nederlander of niet ingezetene van Nederland die door of vanwege het 
bestuur van een ander lid of contractpartner van de FCI als zodanig is benoemd. 
19. Klager: ieder die bij de Raad van Beheer een klacht indient ter zake van een 
Tuchtrechtelijk Vergrijp. 
20. Kwaadaardige Hond: een hond die zich op een door of onder auspiciën van de Raad van 
Beheer of door een Aangesloten Vereniging georganiseerd evenement, zulks in de breedste 
zin van dat woord, agressief gedraagt of heeft gedragen ten opzichte van mensen of 
soortgenoten.  
21. Kynologie: het houden van honden, het fokken en exposeren van honden en alle vormen 
van werken en sporten met honden. 
22. Kynologisch Reglement: de onder deze naam gebundelde verzameling van door de Raad 
van Beheer vastgestelde reglementen. 
23. Official: ieder die bij een door of onder auspiciën van de Raad van Beheer 
georganiseerd(e) Expositie, Wedstrijd, Examen, Praktijkproef of Gedragstest met een 
gereglementeerde taak is belast, met uitzondering van de Keurmeester. 
24. Praktijkproef: een door of vanwege de Raad van Beheer gereglementeerd evenement 
waarbij bepaalde prestaties of hoedanigheden van de deelnemende honden in de praktijk of 
in praktijkgerelateerde situaties worden beoordeeld. 
25. Raadsman: degene die ter zitting van het Tuchtcollege een Verdachte bijstaat. 
26. Raad van Beheer: de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, 
gevestigd te Amsterdam. 
27. Tuchtrechtelijk Vergrijp: een handelen of nalaten te handelen als bedoeld en strafbaar 
gesteld in artikel VI.4 van het Reglement Tuchtrecht. 
28. Strafbeschikking: een door het College van Aanklagers uitgevaardigde beschikking, als 
bedoeld in afdeling 1 van titel 7 van het Reglement Tuchtrecht. 
29. Tak van Hondensport: elke van de verschillende door of vanwege de Raad van Beheer 
gereglementeerde activiteiten met honden waarbij de honden en/of de samenwerking 
tussen mens en hond, al dan niet in wedstrijdverband, wordt beoordeeld tijdens Exposities, 
Wedstrijden, Examens, Praktijkproeven en Gedragstesten. 
30. Tuchtcollege: het met de tuchtrechtspraak van de vereniging Raad van Beheer belaste 
college. 
31. Verdachte: ieder die, al dan niet op grond van een klacht, door het bestuur van de Raad 
van Beheer of het College van Aanklagers wordt verdacht van het plegen van een 
Tuchtrechtelijk Vergrijp. 
32. Verenigingsfokreglement: een door de algemene vergadering van een Aangesloten 
Vereniging vastgesteld en door het bestuur van de Raad van Beheer goedgekeurd reglement, 
waaraan de leden van de betreffende vereniging onderworpen zijn en waarin vereisten en 
voorwaarden voor de fokkerij, waaronder regels met betrekking tot het welzijn, de 
gezondheid, het gedrag, de werkgeschiktheid en het exterieur, van honden van een bepaald 
ras zijn neergelegd. 
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33. Veroordeelde: ieder die door het Tuchtcollege, het college van Aanklagers of een 
Bevoegd Verklaarde Instantie, al dan niet onder oplegging van een straf of maatregel, 
schuldig is verklaard aan het begaan van een Tuchtrechtelijk Vergrijp. 
34. Vonnis:  de uitspraak van het Tuchtcollege almede de, al dan niet in verkorte vorm, op 
schrift gestelde uitspraak van het Tuchtcollege. 
35. Wedstrijd: een door of vanwege de Raad van Beheer gereglementeerd evenement 
waarbij bepaalde prestaties of hoedanigheden van de deelnemende honden worden 
beoordeeld en in wedstrijdverband worden vergeleken. 
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RAAD VAN BEHEER OP KYNOLOGISCH GEBIED IN NEDERLAND 
 
KYNOLOGISCH REGLEMENT 
 
HOOFSTUK VI REGLEMENT TUCHTRECHT 
 
 
Titel 1  Omvang en werking van het tuchtrecht 
 
Artikel VI.1  
1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgaande strafbepaling. 
2. Bij verandering van regelgeving na het tijdstip waarop een feit is begaan, worden de voor de 
Verdachte gunstigste bepalingen toegepast. 
 
Artikel VI.2 
1. Het tuchtrecht is toepasselijk op: 
a.  iedere vereniging op kynologisch gebied die als lid van de Raad van Beheer is toegelaten; 
b.  ieder die lid is van een door de Raad van Beheer als lid toegelaten vereniging; 
c.  ieder aan wie op zijn verzoek door de Raad van Beheer het recht tot het voeren van een 
Kennelnaam is verleend; 

d.  iedere Nederlander of ingezetene van Nederland die door het bestuur van de Raad van 
Beheer tot Keurmeester is benoemd en die benoeming heeft aanvaard; 
e. ieder die als lid toetreedt tot een door of vanwege het bestuur van de Raad van Beheer 
ingesteld(e) orgaan, college of commissie, zolang hij als lid deel uitmaakt van dat orgaan dat 
college of die commissie; 
f. ieder die anderszins de rechtsmacht van de Raad van Beheer heeft aanaard. 
2. Het tuchtrecht is voorts toepasselijk op: 
a. ieder die in Nederland aan enige door of vanwege de Raad van Beheer gereglementeerde Tak van 
Hondensport, als Fokker, als Eigenaar van een hond, als Exposant, als Handler of als Official, 
deelneemt en die zich in die hoedanigheid schuldig maakt aan een Tuchtrechtelijk Vergrijp; 
b. ieder die in Nederland aan de door de Raad van Beheer gereglementeerde Fokkerij met honden 
deelneemt en die zich daarbij schuldig maakt aan een Tuchtrechtelijk Vergrijp; 
c. ieder die met de Raad van Beheer een overeenkomst aangaat tot het leveren van goederen of 
diensten, als genoemd in de algemene voorwaarden van levering van de Raad van Beheer, en die zich 
in die hoedanigheid schuldig maakt aan een Tuchtrechtelijk Vergrijp. 
 
Artikel VI.3 
Het Tuchtrecht is evenzeer toepasselijk op rechtspersonen en natuurlijke personen als bedoeld in 
artikel VI.2. lid 1, die zich buiten Nederland schuldig maken aan een feit, dat in dit reglement en in 
het reglement  van het land waar het is begaan strafbaar is gesteld. 
 
 
Titel 2 Strafbaarstelling 
 
Artikel VI.4 
1. Hij die in strijd met een  verbodsbepaling uit titel 3 handelt of nalaat te handelen en hij die 
overigens in strijd met een of meer bepalingen van dit reglement of een ander door of namens de 
Raad van Beheer vastgesteld reglement handelt of nalaat te handelen, kan worden gestraft 
overeenkomstig het bepaalde in titel 4. 
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2. Hij die een in enige Nederlandse wet omschreven misdrijf of overtreding heeft gepleegd kan, voor 
zover dat misdrijf of die overtreding (tevens) een kynologisch belang schaadt, worden gestraft 
overeenkomstig het bepaalde in titel 4. 
 
 
Titel 3   Bijzondere geboden en verboden 
 
Artikel VI.5 
Het is verboden bij de beoefening van de hondensport bedrieglijke handelingen te plegen of 
pogingen daartoe te doen. 
 
Artikel VI.6 
Het is aan degenen aan wie  de onvoorwaardelijke straf van diskwalificatie is opgelegd, verboden te 
handelen  in strijd met de bepalingen van artikel VI.25. 
 
Artikel VI.7 
Het is verboden zich voor te doen als vertegenwoordiger van de Nederlandse kynologie, tenzij 
daarvoor door of vanwege de Raad van Beheer een machtiging is verleend. 
 
Artikel VI.8 
1. Het is door de Raad van Beheer benoemde Keurmeesters verboden in Nederland te ambteren op 
enig evenement dat is georganiseerd door een vereniging die niet als Aangesloten Vereniging is 
toegelaten tot het lidmaatschap van de Raad van Beheer.  
2. Voor toepassing van het eerste lid wordt onder vereniging mede verstaan iedere andere 
rechtspersoon of groep van personen die actief is op het gebied van een of meer takken van 
hondensport. 
 
Artikel VI.9 
Het is aan het bestuur en aan de bestuursleden van een Aangesloten Vereniging verboden leden van 
die vereniging en anderen er  op enigerlei wijze toe te bewegen honden niet uit te brengen op een 
door of onder auspiciën van de Raad van Beheer georganiseerde Expositie, Wedstrijd, Examen, 
Praktijkproef of Gedragstest omdat of indien een bepaalde Keurmeester zal keuren. 
 
Artikel VI.10 
Het is verboden bij aanvraagprocedures, aanmeldingsprocedures,  aangifteprocedures en 
inschrijfprocedures die in een door of krachtens de Raad van Beheer vastgesteld reglement zijn 
geregeld, onjuiste gegevens te verstrekken of gevraagde dan wel kenbaar relevante gegevens te 
verzwijgen. 
 
Artikel VI.11 
Het is verboden onjuiste gegevens of resultaten in een rashondenlogboek, werkboek of soortgelijk 
document op te nemen of op te doen nemen. 
 
Artikel VI.12 
1. Het is bij de beoefening van de hondensport, daaronder mede te verstaan door of namens een 
Aangesloten Vereniging georganiseerde evenementen, verboden handtastelijk te zijn, beledigingen 
en of bedreigingen te uiten dan wel zich overigens onbetamelijk te gedragen. 
2. Indien dit gedrag is gericht tegen Keurmeesters of Officials is dat een strafverzwarende 
omstandigheid.  
 
 
 



8 
 

Artikel VI.13 
Het is verboden op een door of onder auspiciën van de Raad van Beheer georganiseerde Expositie, 
Wedstrijd, Examen, Praktijkproef of Gedragstest parforcebanden, prikkelbanden, elektronische 
halsbanden of andere dwangmiddelen te gebruiken. 
 
Artikel VI.14 
Het is verboden honden die aan een door of onder auspiciën van de Raad van Beheer georganiseerde 
Expositie, Wedstrijd, Examen, Praktijkproef of Gedragstest deelnemen, medicamenten of andere 
middelen toe te dienen of te doen toedienen die tot een kunstmatige verhoging van de prestatie van 
die honden kunnen leiden. 
 
Artikel VI.15 
Het is verboden op een door of onder auspiciën van de Raad van Beheer georganiseerde Expositie, 
Wedstrijd, Examen, Praktijkproef of Gedragstest het gedrag van deelnemende honden van buitenaf 
positief of negatief te beïnvloeden of te laten beïnvloeden. 
 
Artikel VI.16 
Het is verboden een Kwaadaardige Hond uit te brengen op, deel te laten nemen aan of aanwezig te 
hebben bij een door of onder auspiciën van de Raad van Beheer of door een Aangesloten Vereniging  
georganiseerd evenement . 

 
Artikel VI.17 
Het is verboden  een hond die hond in zodanige omstandigheden verkeert of in de voorgaande 
periode van twaalf weken heeft verkeerd dat die een besmettelijke ziekte op andere honden zou 
kunnen overbrengen, uit te brengen op, deel te laten nemen aan of aanwezig te hebben bij een door 
of onder auspiciën van de Raad van Beheer of door een Aangesloten Vereniging  georganiseerd 
evenement. 
  
Artikel VI.18 
Het is verboden een door of onder auspiciën van de Raad van Beheer of door een aangesloten 
vereniging georganiseerd evenement te bezoeken indien de bezoeker in zijn woning of op zijn erf 
honden houdt  die aan een zodanige besmettelijke ziekte lijden of in de voorgaande periode van 
twaalf weken hebben geleden dat zij deze besmettelijke ziekte op andere honden zouden kunnen 
overbrengen. 
 
Artikel VI.19 
Het is verboden een Kennelnaam te voeren indien het recht daartoe niet door de Raad van Beheer is 
verleend. 
 
Artikel VI. 20 
1. De door het College van Aanklagers opgeroepen getuigen en deskundigen zijn, indien zij onder de 
rechtsmacht van de Raad van Beheer vallen, verplicht bij het onderzoek van het College van 
Aanklagers en/of ter zitting van het Tuchtcollege te verschijnen. 
2. Getuigen zijn verplicht vragen te beantwoorden en daarbij de waarheid, niets dan de waarheid en 
de hele waarheid te spreken. 
3. Deskundigen zijn verplicht hun taak naar geweten te vervullen. 
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Titel 4 Straffen en maatregelen 
 
Artikel VI.21 
1. Straffen 
a. berisping; 
b. geldboete; 
c. diskwalificatie. 
2. Maatregelen 
a. ontneming van het recht tot het voeren van een Kennelnaam; 
b. ontzetting uit het ambt van Keurmeester; 
c. ontneming van de bevoegdheid om als Official op te treden; 
d. ontneming van de bevoegdheid (bepaalde) honden uit te brengen op en/of in te schrijven voor 
(bepaalde) Exposities, Wedstrijden, Examens, Praktijkproeven of Gedragstesten en/of aanwezig te 
zijn in gebouwen en op terreinen waar (bepaalde) Exposities, Wedstrijden, Examens, Praktijkproeven 
of Gedragstesten, worden gehouden. 
 
Artikel VI.22 
1. De straf van diskwalificatie kan niet worden opgelegd aan rechtspersonen. 
2. De maatregelen van ontneming van het recht tot het voeren van een Kennelnaam en ontzetting uit 
het ambt van Keurmeester kunnen uitsluitend worden opgelegd aan hen aan wie dat recht is 
verleend onderscheidenlijk die bevoegdheid is toegekend door het bestuur van de Raad van Beheer. 
 
Artikel VI.23 
1. Een berisping kan niet in combinatie met een andere straf of maatregel worden opgelegd. 
2. In het geval dat een diskwalificatie wordt opgelegd, kan tevens een geldboete worden opgelegd. 
3. Een maatregel kan zowel afzonderlijk als tezamen met een of meer straffen en samen met andere 
maatregelen worden opgelegd. 
 
Artikel VI.24 
De diskwalificatie is blijvend of tijdelijk. 
De duur van de tijdelijke diskwalificatie is ten minste drie  achtereenvolgende  maanden en ten 
hoogste zes achtereenvolgende jaren. 
 
Artikel VI.25 
1. Gediskwalificeerde personen worden voor de duur van hun diskwalificatie uitgesloten van 
deelname aan de georganiseerde kynologie. 
Dat houdt in: 
a. dat zij tijdens de duur van hun diskwalificatie geen honden mogen uitbrengen op en/of mogen 
inschrijven voor Exposities, Wedstrijden, Examens, Praktijkproeven en Gedragstesten; 
b. dat honden, waarvan zij Eigenaar zijn, tijdens de duur van hun diskwalificatie niet mogen worden 
toegelaten op  Exposities, Wedstrijden, Examens, Praktijkproeven en Gedragstesten; 
c. dat zij tijdens de duur van hun diskwalificatie geen toegang hebben tot gebouwen en terreinen 
waar Exposities, Wedstrijden, Examens, Praktijkproeven en Gedragstesten worden gehouden; 
d. dat zij tijdens de duur van hun diskwalificatie geen toegang hebben tot vergaderingen en andere 
bijeenkomsten van de Raad van Beheer; 
e. dat zij tijdens de duur van hun diskwalificatie niet betrokken mogen zijn bij de voorbereiding of de 
organisatie van Exposities, Wedstrijden, Examens, Praktijkproeven en Gedragstesten; 
f. dat door hen tijdens de duur van hun diskwalificatie gefokte honden niet worden ingeschreven in 
de Nederlandse stamboekhouding. 
g. dat pups geboren uit een combinatie waarvan zij Eigenaar zijn van de vaderhond niet worden 
ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding; 
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h. dat honden die tijdens de duur van hun diskwalificatie door hen worden vervreemd, door de Raad 
van Beheer niet op naam van de verkrijger worden geregistreerd, waardoor zij Eigenaar, in de zin van 
het Kynologisch Reglement, blijven; 
i. dat honden die zij hebben verworven, tijdens de duur van de diskwalificatie niet worden 
ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding of, indien desbetreffende honden reeds in de 
Nederlandse stamboekhouding waren ingeschreven, tijdens de duur van de diskwalificatie niet op 
hun naam worden overgeschreven. 
2. Het onder a. tot en met f. van het eerste lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing voor in 
het buitenland door of vanwege leden of contractpartners van de FCI georganiseerde soortgelijke 
evenementen onderscheidenlijk voor de stamboekhouding van die leden of contractpartners. 
 
Artikel VI.26 
1. Hij die tot een geldboete is veroordeeld, is verplicht tot betaling van het vastgestelde bedrag aan 
de Raad van Beheer binnen de termijn van twee maanden na verzending van de uitspraak. 
2. De geldboete die voor een Tuchtrechtelijk Vergrijp ten hoogste kan worden opgelegd is 
tienduizend euro. 
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het College van Aanklagers op schriftelijk 
verzoek van de veroordeelde bepalen dat een geldboete in termijnen mag worden betaald.   
 
Artikel VI.27 
1. Bij de uitspraak waarbij een geldboete wordt opgelegd, beveelt het Tuchtcollege dat, voor het 
geval geen volledige betaling van het verschuldigde bedrag binnen de vastgestelde termijn volgt, 
vervangende diskwalificatie zal worden toegepast. 
2. Indien de Veroordeelde een rechtspersoon is blijft dit bevel achterwege. 
3. De vervangende diskwalificatie beloopt ten minste één maand. 
4. Voor elke volle € 100 wordt één maand vervangende diskwalificatie opgelegd. 
5. Wanneer een gedeelte van het verschuldigde bedrag is voldaan, vermindert de duur van de 
vervangende diskwalificatie naar evenredigheid. 
 
Artikel VI.28 
In geval van veroordeling tot  een tijdelijke diskwalificatie, een geldboete en/of een maatregel kan 
het Tuchtcollege bepalen dat die straf of die maatregel geheel of gedeeltelijk niet zal worden 
tenuitvoergelegd. 
 
Artikel VI.29 
1. Indien het Tuchtcollege bepaalt dat een straf of een maatregel geheel of gedeeltelijk niet zal 
worden tenuitvoergelegd, stelt het een proeftijd vast. 
2. De proeftijd bedraagt ten hoogste drie jaren.  
3. De proeftijd gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de maand waarin het verkorte 
Vonnis, als bedoeld in afdeling 3 van titel 12, is verzonden. 
 
Artikel VI.30 
1. Dat een straf geheel of gedeeltelijk niet zal worden tenuitvoergelegd geschiedt onder de algemene 
voorwaarde dat de Veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een 
Tuchtrechtelijk Vergrijp. 
2. Het Tuchtcollege kan als bijzondere voorwaarde opleggen gehele of gedeeltelijke vergoeding van 
de door het strafbare feit veroorzaakte schade, binnen een door het Tuchtcollege te bepalen termijn, 
korter dan de proeftijd. 
3. Het Tuchtcollege kan voorts bijzondere voorwaarden, betreffende het gedrag van de Veroordeelde 
opleggen, waaraan deze gedurende de proeftijd of een door het Tuchtcollege te bepalen gedeelte 
daarvan heeft te voldoen.     
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Artikel VI.31 
Met het toezicht op de naleving van de voorwaarden is het College van Aanklagers belast. 
 
Artikel VI.32 
Indien een gestelde voorwaarde niet wordt nageleefd,  kan het Tuchtcollege op vordering van het 
College van Aanklagers gelasten dat de niet ten uitvoer gelegde straf, geheel of gedeeltelijk, alsnog 
zal worden tenuitvoergelegd. 
 
Artikel VI.33 
In het geval van overtreding van de algemene voorwaarde als bedoeld in het eerste lid van artikel 
VI.32, geschiedt de behandeling van de vordering gelijktijdig met de behandeling van het nieuwe feit 
waaraan de Veroordeelde zich tijdens de proeftijd zou hebben schuldig gemaakt. 
 
 
Titel 5  De Tuchtrechtelijke organisatie 
 
 
Afdeling 1   Het Tuchtcollege voor de Kynologie 
 
Artikel VI.34 
Het Tuchtcollege voor de Kynologie is met uitsluiting van ieder ander, met uitzondering van het 
bepaalde in titel 7, belast met de tuchtrechtspraak in de Nederlandse kynologie. 
 
Artikel VI.35 
1.  Het Tuchtcollege bestaat uit ten minste drie leden en ten hoogste zes leden. 
2.  De leden van het Tuchtcollege worden benoemd door het bestuur van de Raad van Beheer. 
3.  De leden van het Tuchtcollege worden benoemd voor een periode van vier jaren. 
4.  Aftredenden zijn terstond opnieuw benoembaar. 
5.  Bestuursleden van de Raad van Beheer alsmede zij die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam 
zijn bij de Raad van Beheer kunnen geen lid van het Tuchtcollege zijn. 
6.  Het bestuur van de Raad van Beheer benoemt één voorzitter en ten minste één vicevoorzitter. 
7.  Als voorzitter en als vicevoorzitter kunnen slechts worden benoemd zij die de graad van meester 
in de rechten bezitten, met dien verstande dat deze graad moet zijn verkregen op grond van het 
afleggen van een examen in het Nederlands strafrecht. 
8. Tenminste één van de leden moet een veterinaire achtergrond hebben. 
 
Artikel VI.36 
1.Leden van het Tuchtcollege kunnen niet tussentijds worden ontslagen. Zij kunnen wel tussentijds 
ontslag nemen.  
2.Iemands lidmaatschap van het Tuchtcollege eindigt reglementair op de dag waarop hij de leeftijd 
van vijf en zeventig jaar bereikt. 
 
Artikel VI.37 
1.  Het bestuur van de Raad van Beheer benoemt een secretaris en desgewenst een adjunct-
secretaris van het Tuchtcollege. 
2.  Op de benoeming van de secretaris en de adjunct-secretaris is het vijfde lid van artikel VI.35 van 
overeenkomstige toepassing. 
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Afdeling 2 Het College van Aanklagers voor de Kynologie 
 
Artikel VI.38  
1.  Het College van Aanklagers voor de Kynologie bestaat uit drie leden. 
2.  Een der leden van de directie van de Raad van Beheer, aangewezen door het bestuur van de Raad 
van Beheer, is qualitate qua voorzitter van het College van Aanklagers. 
3.  De overige leden worden door het bestuur van de Raad van Beheer benoemd,  bij voorkeur uit het 
personeel dat krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam is bij de Raad van Beheer. 
4. Tenminste één van de leden moet de graad van meester in de rechten bezitten. 
 
Artikel VI.39 
Het College van Aanklagers benoemt uit zijn midden een secretaris. 
 
Artikel VI.40 
Het bestuur van de Raad van Beheer mandateert zijn taken met betrekking tot de opsporing en 
vervolging van Tuchtrechtelijke Vergrijpen en de executie van opgelegde straffen en maatregelen aan 
het College van Aanklagers. 
 
Artikel VI.41 
Het bestuur van de Raad van Beheer kan algemene en bijzondere aanwijzingen geven aan het College 
van Aanklagers betreffende de gemandateerde taken en bevoegdheden. 
 
 
Titel 6  De opsporing en vervolging van Tuchtrechtelijke Vergrijpen 
 
 
Afdeling 1   Algemeen 
 
Artikel VI.42  
Het College van Aanklagers kan Tuchtrechtelijke Vergrijpen opsporen en vervolgen zowel op grond 
van eigen waarneming en/of opsporingsactiviteiten als op grond van kennisname van klachten of 
meldingen van derden. 
 
 
Afdeling 2  Opsporing en vervolging op grond van eigen waarneming en/of opsporingsactiviteiten 
 
Artikel VI.43 
1.Indien het College van Aanklagers, anders dan op grond van een klacht, iemand verdenkt van het 
plegen van een Tuchtrechtelijk Vergrijp, deelt het College van Aanklagers diegene onverwijld, 
schriftelijk mede dat hij van het plegen van dat vergrijp wordt verdacht. 
2. Deze mededeling houdt tenminste in een (voorlopige) omschrijving van het verweten gedrag, het 
Tuchtrechtelijk Vergrijp dat het verweten gedrag oplevert en de bepaling die door dat gedrag is 
overtreden. 
3. Tegelijk met de hiervoor bedoelde mededeling wordt de Verdachte uitgenodigd zich, binnen vier 
weken na verzending van die mededeling, schriftelijk bij het College van Aanklagers te verweren.  
 
Artikel VI.44 
1. Het College van Aanklagers kan naar aanleiding van de verdenking van het plegen van een 
Tuchtrechtelijk Vergrijp een nader onderzoek instellen.  
2. Het College van Aanklagers kan in het kader van dat onderzoek Verdachten horen, overige 
inlichtingen inwinnen en getuigen en deskundigen horen. 
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Artikel VI.45 
1. Het College van Aanklagers neemt binnen drie maanden na verzending van de in artikel VI.43 
bedoelde mededeling een beslissing over de verdere behandeling hetzij door te vorderen dat het 
Tuchtcollege de zaak in behandeling zal nemen, hetzij door een Strafbeschikking uit te vaardigen 
hetzij door te beslissen dat het college afziet van vervolging. 
2. Het College van Aanklagers deelt zijn beslissing onverwijld en, in geval van afzien van vervolging, 
gemotiveerd, mede aan de (gewezen) Verdachte. 
 
 
Afdeling 3   Opsporing en vervolging op grond van een klacht 
 
Artikel VI.46 
1. Ieder die kennis draagt van een begaan Tuchtrechtelijk Vergrijp kan daarover een klacht indienen 
bij de Raad van Beheer. 
2. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend volgens een door het bestuur van de Raad van 
Beheer vastgesteld model en dient te worden gericht aan het College van Aanklagers. 
 
Artikel VI.47 
1. Tegelijk met het indienen van een klacht ter zake van een Tuchtrechtelijk Vergrijp moet door de 
Klager een bij tarievenbesluit bepaald bedrag aan de Raad van Beheer worden overgemaakt, 
behoudens het bepaalde in artikel VI.141. 
2. Dit bedrag wordt aan de Klager terugbetaald indien het College van Aanklagers, op grond van de 
klacht, vordert dat het Tuchtcollege de zaak in behandeling zal nemen. 
 
Artikel VI.48 
1. Het College van Aanklagers deelt de Klager onverwijld, schriftelijk mede dat de klacht is 
ontvangen. 
2. Het College van Aanklagers deelt de Beklaagde onverwijld, schriftelijk en onder toezending van 
een afschrift van de klacht, mede dat bij de Raad van Beheer een klacht tegen hem is ingediend. 
3. Tegelijk met de onder het tweede lid bedoelde mededeling wordt de Beklaagde uitgenodigd zich, 
binnen vier weken na verzending van die mededeling, schriftelijk bij het College van Aanklagers te 
verweren.  
 
Artikel VI.49 
1. Het College van Aanklagers onderzoekt de klacht en wint daartoe de door hem noodzakelijk 
geachte inlichtingen in.  
2. Het College van Aanklagers kan in het kader van dat onderzoek de Klager en de Beklaagde horen, 
overige inlichtingen inwinnen en getuigen en deskundigen horen. 
 
Artikel VI.50 
1. Het College van Aanklagers neemt binnen drie maanden na ontvangst van een klacht een 
beslissing over de verdere behandeling hetzij door te vorderen dat het Tuchtcollege de zaak in 
behandeling zal nemen, hetzij door te beslissen dat het college afziet van vervolging. 
2. De in het eerste lid bedoelde termijn mag, in geval van complexe zaken, één maal met drie 
maanden worden verlengd. 
3. Het College van Aanklagers vordert dat het Tuchtcollege een zaak in behandeling zal nemen indien 
de klacht en de in het vorige artikel bedoelde inlichtingen en of nader onderzoek hebben geleid tot 
de verdenking dat degene tegen wie de klacht is gericht, een Tuchtrechtelijk Vergrijp heeft gepleegd. 
4. Het College van Aanklagers beslist dat het afziet van vervolging indien de klacht en de in het vorige 
artikel bedoelde inlichtingen en/of het onderzoek niet hebben geleid tot de verdenking dat degene 
tegen wie de klacht is gericht, een Tuchtrechtelijk Vergrijp heeft gepleegd dan wel onvoldoende 
bewijs hebben opgeleverd om degene tegen wie de klacht is gericht met succes te kunnen vervolgen. 
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5. Het College van Aanklagers deelt zijn beslissing onverwijld en, in geval van afzien van vervolging, 
gemotiveerd mede aan de Beklaagde en aan de Klager. 
 
 
Afdeling 4   Beroep tegen niet vervolgen van een Tuchtrechtelijk Vergrijp 
 
 Artikel VI.51 
1. Wordt een Tuchtrechtelijk Vergrijp door het College van Aanklagers niet vervolgd, dan kan ieder 
die daardoor rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen daartegen, binnen vier weken na de datum 
waarop de mededeling  bedoeld in het vijfde lid van het vorige artikel is verzonden,een 
Bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de Raad van Beheer. 
2. Het bestuur van de Raad van Beheer beslist binnen acht weken na ontvangst van het 
Bezwaarschrift en deelt die beslissing onverwijld  gemotiveerd, per aangetekend schrijven aan de 
indiener(s) mede.  
3. Tegen de in het vorige lid bedoelde beslissing kan ieder die door die beslissing rechtstreeks in zijn 
belang wordt getroffen, binnen vier weken na de datum waarop de mededeling bedoeld in het vorige 
lid is verzonden beroep instellen bij de Geschillencommissie. 
4. Indien de Geschillencommissie het beroep gegrond verklaart, moet het College van Aanklagers 
vorderen dat het Tuchtcollege de zaak  in behandeling zal nemen.  
5. Op deze procedure is overigens het gestelde in hoofdstuk VII van het Kynologisch Reglement van 
toepassing. 
 
 
Titel 7  Afdoening buiten geding  
 
 
Afdeling 1 De voorlopige afdoening 
 
Artikel VI.52 
1. Het bestuur van de Raad van Beheer kan, op grond van eigen waarneming, een melding of een 
klacht de voorlopige diskwalificatie van een persoon bevelen. 
2. Een in het vorige lid bedoeld bevel kan slechts worden gegeven indien sprake is van verdenkig van 
een ernstig Tuchtrechtelijk Vergrijp dat, naar het oordeel van het bestuur van de Raad van Beheer, 
onmiddellijke uitsluiting van deelname aan de georganiseerde kynologie vordert. 
 
Artikel VI.53 
1. Het bevel tot voorlopige diskwalificatie wordt gemotiveerd, per aangetekend schrijven aan de 
Verdachte medegedeeld. 
2.De voorlopige diskwalificatie gaat in op het tijdstip van verzending van het in het vorige lid 
bedoelde schrijven. 
 
Artikel VI.54 
1. De verdachte wordt in de gelegenheid gesteld om, binnen veertien dagen na verzending van het in 
het vorige artikel bedoelde schrijven, te worden gehoord door een door het bestuur van de Raad van 
Beheer ad hoc ingestelde en tot beslissen bevoegde commissie. 
2. De in het vorige lid bedoelde commissie   bestaat uit tenminste twee bestuursleden van de Raad 
van Beheer en tenminste één lid van her College van Aanklagers. 
3. De verdachte kan zich in deze procedure laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een 
Raadsman. 
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Artikel VI.55 
1.Direct na de hoorzitting neemt de commissie een besluit omtrent het al dan niet voortzetten van 
de voorlopige diskwalificatie. 
2. Dit besluit wordt onverwijld, gemotiveerd, per aangetekend schrijven aan de Verdachte 
medegedeeld. 
 
Artikel VI.56 
1. Indien de commissie beveelt dat de voorlopige diskwalificatie wordt beëindigd, eindigt de 
voorlopige diskwalificatie op het tijdstip van verzenden van het in het vorige artikel bedoeld besluit. 
2. Het bevel tot beëindiging van de voorlopige diskwalificatie ontneemt het bestuur van de Raad van 
Beheer  niet de bevoegdheid de Verdachte  voor dat zelfde feit te vervolgen en ontneemt ook het 
Tuchtcollege niet de bevoegdheid de Verdachte voor dat zelfde feit te straffen. 
3. Indien de commissie beveelt dat de voorlopige diskwalificatie wordt voortgezet, vordert het 
College van Aanklagers onverwijld dat het Tuchtcollege de zaak in behandeling zal nemen. 
 
Artikel VI.57 
Tegen het bevel tot voorlopige diskwalificatie en tegen het bevel tot voortzetting van de voorlopige 
diskwalificatie staat geen beroep open.   
 
Artikel VI.58 
1. De voorlopige diskwalificatie eindigt reglementair zes maanden na het tijdstip waarop zij is 
ingegaan. 
2. De voorlopige diskwalificatie eindigt voorts op het tijdstip dat het Tuchtcollege in de zaak uitspraak 
doet. 
 
Artikel VI.59 
Bij het bepalen van de strafmaat houdt het Tuchtcollege rekening met de periode waarin de 
Verdachte voorlopig gediskwalificeerd was. 
 
 
 
Afdeling 2  Afdoening door het College van Aanklagers 
 
Artikel VI.60 
1. Indien het College van Aanklagers iemand, anders dan op grond van een klacht, van een 
Tuchtrechtelijk Vergrijp verdenkt en de overtuiging heeft verkregen dat het Tuchtrechtelijk Vergrijp is 
begaan, kan het College van Aanklagers een Strafbeschikking uitvaardigen.  
 
Artikel VI.61 
Als straf of maatregel kan worden opgelegd: 
a. berisping; 
b. geldboete van maximaal € 1000; 
c. diskwalificatie, inbegrepen vervangende diskwalificatie, van maximaal één jaar. 
d. ontneming van de bevoegdheid (bepaalde) honden in Nederland uit te brengen op en/of in te 
schrijven voor (bepaalde) Exposities, Wedstrijden, Examens, Praktijkproeven of Gedragstesten en/of 
aanwezig te zijn in gebouwen en op terreinen in Nederland waar (bepaalde) Exposities, Wedstrijden, 
Examens, Praktijkproeven en Gedragstesten worden gehouden voor een periode van maximaal één 
jaar. 
 
Artikel VI.62 
De Strafbeschikking is schriftelijk en vermeldt: 
a. de naam en het laatst bekende adres van de Verdachte; 
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b. een omschrijving van de gedraging ter zake waarvan de Strafbeschikking wordt uitgevaardigd; 
c. de opgelegde straf en of maatregel; 
d. de wijze van tenuitvoerlegging; 
e. de wijze waarop verzet kan worden ingesteld. 
 
Artikel VI.63 
Het College van Aanklagers kan uitsluitend een Strafbeschikking uitvaardigen als de Verdachte de 
gelegenheid is geboden schriftelijk of mondeling te worden gehoord. 
 
Artikel VI.64 
De Strafbeschikking wordt aan de Verdachte verzonden per gewone post en per aangetekend 
schrijven aan zijn laatst bekende adres. 
 
Artikel VI.65 
1. Tegen een Strafbeschikking kan de Verdachte verzet doen. 
2. De procedure voor  verzet is geregeld in afdeling 2 van titel 14 van dit reglement. 
 
 
Afdeling 3  Afdoening door een Bevoegd Verklaarde Instantie 
 
Artikel VI.66 
1. In een door of vanwege de Raad van Beheer vastgesteld reglement voor een door of vanwege de 
Raad van Beheer gereglementeerde Tak van Hondensport kan worden bepaald dat een bepaalde, in 
dat reglement genoemde instantie, in spoedeisende gevallen, al dan niet naar aanleiding van een 
klacht van een derde, bevoegd is aan ieder die een Tuchtrechtelijk Vergrijp pleegt een sanctie op te 
leggen. 
2. Indien in een in het vorige lid bedoeld reglement geen instantie is genoemd die bevoegd is aan hen 
die Tuchtrechtelijke Vergrijpen plegen een sanctie op te leggen, komt deze bevoegdheid toe aan de 
door het bestuur van de Raad van Beheer aangewezen gedelegeerde. 
3. Indien het bestuur van de Raad van Beheer geen gedelegeerde heeft aangewezen komt de 
bevoegdheid toe  aan de gedelegeerde van de door de Raad van Beheer voor de betreffende tak van 
hondensport ingestelde commissie. 
4. Indien ook de betreffende commissie geen gedelegeerde heeft komt de bevoegdheid toe aan 
degene die door het bestuur van de organisator is belas met de leiding. 
 
Artikel VI.67 
1. Als sanctie kan uitsluitend één of meer van onderstaande tijdelijke maatregelen worden opgelegd: 
a. het verbod om (verder) aanwezig te zijn in gebouwen en op terreinen waar de Expositie, de 
Wedstrijd, het Examen, de Praktijkproef of de Gedragstest wordt gehouden; 
b. uitsluiting van (verdere) deelname aan de betreffende Expositie, Wedstrijd, Examen, Praktijkproef 
of Gedragstest; 
c. het ontnemen van hun bevoegdheid aan Officials voor de duur van de betreffende Expositie, 
Wedstrijd, Examen, Praktijkproef of Gedragstest; 
d. correctie van de uitslag. 
 
Artikel VI.68 
1. De instantie die de maatregel oplegt moet haar beslissing, binnen één week na die beslissing, 
bevestigen met een schriftelijke mededeling aan degene aan wie een maatregel is opgelegd. 
2. Een afschrift van de in het eerste lid bedoelde mededeling moet tegelijkertijd worden verzonden 
aan het College van Aanklagers. 
3. De in het eerste lid bedoelde mededeling moet tenminste inhouden: 
a. de naam en het laatst bekende adres van de Verdachte; 



17 
 

b. een omschrijving van de gedraging ter zake waarvan de maatregel is opgelegd; 
c. de opgelegde maatregel; 
d. de wijze waarop verzet kan worden ingesteld. 
 
Artikel VI.69 
1. Tegen een door een Bevoegd Verklaarde Instantie opgelegde sanctie kan de Verdachte verzet 
doen. 
2. De procedure voor  verzet is geregeld in afdeling 2 van titel 14 van dit reglement. 
 
Artikel VI.70 
Het feit dat door een in artikel VI.66 bedoelde instantie een tijdelijke maatregel is opgelegd, 
ontneemt het bestuur van de Raad van Beheer niet de bevoegdheid degene aan wie die maatregel is 
opgelegd voorlopig te diskwalificeren en / of te vervolgen voor hetzelfde feit en ontneemt ook het 
Tuchtcollege niet de bevoegdheid diegene voor dat feit te straffen. 
 
 
Titel 8 Aanhangig maken van de zaak bij het Tuchtcollege 
 
Artikel VI.71 
Het Tuchtcollege neemt zaken slechts in behandeling op vordering van het College van Aanklagers.  
 
Artikel VI.72 
Namens het bestuur van de Raad van Beheer maakt het College van Aanklagers een zaak bij het 
Tuchtcollege aanhangig door een  vordering dat het Tuchtcollege de zaak in behandeling zal nemen.  
De vordering is schriftelijk en gedagtekend en vermeldt: 
a. de naam van de Verdachte en zijn laatst bekende adres; 
b. een omschrijving van de gedraging ter zake waarvan de Verdachte wordt vervolgd; 
c. het strafbare feit dat deze gedraging oplevert en de bepaling die door deze gedraging is 
overtreden. 
d. voor zover van toepassing de namen en de adressen van de Klagers. 
 
Artikel VI.73 
Tegelijk met de vordering dat het Tuchtcollege de zaak in behandeling zal nemen overhandigt het 
College van Aanklagers het volledige op de zaak betrekking hebbende dossier, samen met vier 
afschriften daarvan aan de secretaris van het Tuchtcollege. 
 
 
Titel 9  Oproeping voor de zitting van het Tuchtcollege 
 
Artikel VI.74 
1. Nadat het College van Aanklagers heeft gevorderd dat het Tuchtcollege een zaak in behandeling 
zal nemen, roept de secretaris van het Tuchtcollege, de Verdachte per gewone post en per 
aangetekend schrijven aan het laatst bekende adres van de Verdachte op om ter zitting van het 
Tuchtcollege te verschijnen. 
2. Tussen de dag van verzending van de oproeping en die van de zitting van het Tuchtcollege moet 
een termijn van ten minste drie weken verlopen. 
 
Artikel VI.75 
1. De in het vorige artikel bedoelde oproeping is gedagtekend en vermeldt: 
a. de datum en het tijdstip waarop en de plaats waar de zitting van het Tuchtcollege zal plaatsvinden; 
b. een omschrijving van de gedraging ter zake waarvan de Verdachte wordt vervolgd; 
c. het strafbare feit dat deze gedraging oplevert en de bepaling die door dit gedrag is overtreden. 
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d. de namen van de leden van het Tuchtcollege die de zaak zullen behandelen. 
e. de bevoegdheden die de Verdachte bij dit reglement zijn verleend door te verwijzen naar de 
relevante bepalingen in dit reglement en door de wijze aan te geven waarop dit reglement kan 
worden geraadpleegd. 
2. Tegelijk met de oproeping zendt de secretaris van het Tuchtcollege aan de Verdachte een afschrift 
van het op de zaak betrekking hebbend dossier. 
 
Artikel VI.76 
1. Zodra de datum van een zitting bekend is roept de secretaris van het Tuchtcollege het College van 
Aanklagers op om zich door een Aanklager op de zitting te doen vertegenwoordigen. 
2. Tegelijk met de verzending van de oproeping aan de Verdachte nodigt de secretaris van het 
Tuchtcollege, indien  van toepassing,  de Klagers uit ter zitting bij de behandeling van de zaak waarop 
hun klacht betrekking heeft aanwezig te zijn. 
 
 
Titel 10  De behandeling van de zaak door het Tuchtcollege 
 
 
Afdeling 1   Algemeen 
 
Artikel VI.77 
Met inachtneming van hetgeen in deze titel hierna is voorgeschreven, bepaalt de voorzitter de gang 
van zaken met betrekking tot het onderzoek ter zitting. 
 
 
Afdeling   2 De procesdeelnemers 
 
Artikel VI.78 
1. Het Tuchtcollege behandelt en beslist een zaak met drie leden waaronder de voorzitter of een 
vicevoorzitter, die de zitting voorzit. 
2. Bij de zitting zijn tevens aanwezig de secretaris of een adjunct-secretaris van het Tuchtcollege, die 
ten behoeve van de leden van het Tuchtcollege, aantekening houdt van hetgeen ter zitting is 
behandeld, en een lid van het College van Aanklagers. 
 
Artikel VI.79 
 1. De Verdachte heeft het  recht te verzoeken dat een lid van het Tuchtcollege door een ander lid 
wordt vervangen indien hij van oordeel is dat deelname aan de behandeling door het eerstbedoelde 
lid een onpartijdige rechtsgang mogelijk schaadt. 
2. Een verzoek als in het eerste lid bedoeld wordt ingewilligd indien het Tuchtcollege het oordeel van  
de Verdachte deelt.    
3. Bij de beslissing op het in het eerste lid bedoelde verzoek is het gewraakte lid van de Tuchtcollege 
niet betrokken; het gewraakte lid wordt desgewenst wel gehoord. 
 
Artikel VI.80 
De Verdachte kan zich door een Raadsman laten bijstaan. Hij kan zich ook ter zitting  door een 
gemachtigde laten vertegenwoordigen, tenzij het Tuchtcollege  de Verdachte heeft medegedeeld dat 
hij in persoon moet verschijnen. 
 
Artikel VI.81 
1. Het Tuchtcollege kan het College van Aanklagers opdragen bepaalde getuigen en/of deskundigen 
op te roepen om ter zitting te verschijnen. 
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2. Het College van Aanklagers heeft het recht op eigen initiatief getuigen en/of deskundigen op te 
roepen om ter zitting te verschijnen. 
3. Ter zitting kan de Aanklager vorderen dat het Tuchtcollege de in het vorige lid bedoelde getuigen 
en/of deskundigen  zal horen. 
 
Artikel VI.82 
1. De Verdachte heeft het recht getuigen en/of deskundigen mee te brengen naar de zitting. 
2. Ter zitting kan de Verdachte, zijn Raadsman of zijn gemachtigde het Tuchtcollege verzoeken die 
getuigen te horen.  
 
Artikel VI.83 
1. Getuigen worden ter zitting uitsluitend toegelaten tijdens het getuigenverhoor. 
2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan de voorzitter een getuige toestaan de 
behandeling ter zitting te blijven bijwonen nadat het getuigenverhoor is afgerond. 
 
Artikel VI.84 
1. De Klager heeft het recht de gehele behandeling van de zaak ter zitting bij te wonen.  
2. De voorzitter kan anderen toestaan de behandeling ter zitting bij te wonen indien de Verdachte of 
zijn gemachtigde daarmee instemt. 
 
 
Afdeling 3  De gang van zaken ter zitting  
 
Artikel VI.85 
1. De voorzitter begint het onderzoek tegen de Verdachte door het vragen naar diens naam, 
voornamen, geboorteplaats en geboortedatum, het adres, waarop hij in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven en dat van diens feitelijke verblijfplaats. 
2. De voorzitter vermaant de Verdachte of diens gemachtigde oplettend te zijn en deelt hem mede 
dat hij niet tot antwoorden verplicht is. 
3. De voorzitter deelt de Verdachte of diens gemachtigde mede welk gedrag de Verdachte wordt 
verweten, welk Tuchtrechtelijk Vergrijp die gedraging oplevert en welke bepaling door dit gedrag is 
overtreden. 
 
Artikel  VI.86 
1. De voorzitter ondervraagt de Verdachte dan wel diens gemachtigde. 
2. Gedurende het verdere verloop van het onderzoek kunnen aan de Verdachte of diens 
gemachtigde door de leden van het Tuchtcollege, de Aanklager en de Raadsman vragen worden 
gesteld. 
 
Artikel VI.87 
1. De voorzitter stelt vast welke personen als getuige ter zitting zijn verschenen. 
2. De verschenen getuigen worden gehoord tenzij daarvan wordt afgezien met toestemming van de 
Aanklager en de Verdachte of indien redelijkerwijs valt aan te nemen dat daarmee geen redelijk doel 
wordt gediend en dat daardoor de Aanklager niet in zijn vervolging en de Verdachte niet in zijn 
verdediging wordt geschaad. 
3. De voorzitter vraagt de getuige naar diens naam, voornamen, geboortedatum en woon- of 
verblijfplaats of hij gehuwd is of gehuwd is geweest met de Verachte, of hij duurzaam samenleeft of 
duurzaam samengeleefd heeft met de Verdachte en of hij bloed- of aanverwant is van de Verdachte 
en zo ja in welke graad. 
4. De voorzitter controleert of de getuige aan de rechtsmacht van de Raad van Beheer is 
onderworpen. 
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5. De voorzitter wijst de getuige op de verplichting vragen te beantwoorden en maant hem de 
waarheid te zeggen. 
6. Van de verplichting vragen te beantwoorden kunnen degenen met wie de Verdachte is gehuwd of 
gehuwd is geweest, degene met wie hij duurzaam samenleeft of samengeleefd heeft en zijn bloed- 
en aanverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de derde graad zich verschonen. 
7. De verplichting vragen te beantwoorden kan niet worden opgelegd aan degenen die niet aan de 
rechtsmacht van de Raad van Beheer zijn onderworpen. 
 
Artikel VI.88 
1. De voorzitter stelt als eerste vragen aan de getuige tenzij de getuige op eigen initiatief is 
opgeroepen door de Aanklager of is meegebracht door de Verdachte. 
2. De voorzitter kan de Aanklager als eerste de gelegenheid geven vragen te stellen aan de door hem 
op eigen initiatief opgeroepen getuige. 
3. De voorzitter kan de Verdachte of diens gemachtigde of diens Raadsman als eerste de gelegenheid 
geven vragen te stellen aan de door of namens de Verdachte meegebrachte getuige. 
 
Artikel VI.89 
Alle bepalingen in deze titel betreffende  getuigen en hun verklaringen zijn ook van toepassing ten 
aanzien van deskundigen en hun verklaringen. 
 
Artikel VI.90 
Nadat de ondervraging van de Verdachte heeft plaatsgehad en de aanwezige getuigen en 
deskundigen zijn gehoord, geeft de voorzitter de Klager de gelegenheid een verklaring af te leggen 
omtrent de gevolgen die het verweten gedrag, bedoeld in het derde lid van artikel VI.85, bij hem 
heeft teweeggebracht.  
 
Artikel VI.91 
Nadat de ondervraging van de Verdachte heeft plaatsgehad en de aanwezige getuigen en 
deskundigen zijn gehoord en de aanwezige Klagers de gelegenheid is geboden een verklaring als 
bedoeld in het vorige artikel af te leggen, geeft de voorzitter de Aanklager de gelegenheid het woord 
te voeren. Hij kan toelichten welke beslissing zijns inziens aangewezen is en daaromtrent redenen 
opgeven. Daarbij kan hij vorderen dat het Tuchtcollege het verweten gedrag geheel of gedeeltelijk 
bewezen zal verklaren en dat het Tuchtcollege een straf of maatregel als bedoeld in titel 4 zal 
opleggen. 
 
Artikel VI 92 
Nadat de Aanklager gelegenheid heeft gehad het woord te voeren kan de Verdachte, diens  
Raadsman of diens gemachtigde het woord tot verdediging voeren. 
 
Artikel VI.93 
De Aanklager kan op hetgeen door de Verdachte, diens gemachtigde of diens Raadsman naar voren 
is gebracht reageren. Daarbij mag hij zijn vordering wijzigen. 
 
Artikel VI.94 
Aan de Verdachte of diens gemachtigde wordt het recht gelaten om het laatst te spreken. 
 
Artikel VI.95 
Nadat aan de Verdachte of diens gemachtigde de gelegenheid is gegeven als laatste te spreken sluit 
de voorzitter het onderzoek ter zitting en deelt hij mede dat het Tuchtcollege zich zal beraden en 
schriftelijk, in beginsel  binnen drie weken, uitspraak zal doen.  
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Afdeling 4  De niet verschenen Verdachte  
 
Artikel VI.96 
1. Indien noch de Verdachte noch een Raadsman noch een gemachtigde ter zitting verschijnt, 
onderzoekt het Tuchtcollege de geldigheid  van de oproeping, als bepaald in artikel VI.74 en artikel 
VI.75.  
2. Indien blijkt dat de oproeping niet op geldige wijze is gedaan, spreekt het Tuchtcollege de 
nietigheid van de oproeping uit. 
3. Indien blijkt dat de oproeping op geldige wijze is gedaan en door of namens de Verdachte niet 
uiterlijk op de dag voorafgaande aan de dag van de zitting een schriftelijk, gemotiveerd verzoek is 
gedaan om de behandeling van de zaak uit te stellen, beveelt het Tuchtcollege dat tegen de 
Verdachte verstek wordt verleend en dat de behandeling van de zaak buiten zijn aanwezigheid wordt 
voortgezet. 
4. Een verzoek als bedoeld in het derde lid moet worden ingediend bij de secretaris van het College 
van Aanklagers. 
5. Indien blijkt dat de oproeping op geldige wijze is gedaan en door of namens de Verdachte tijdig 
een schriftelijk, gemotiveerd verzoek is gedaan om de behandeling van de zaak uit te stellen, beslist 
het Tuchtcollege op het verzoek om uitstel. 
6. Het Tuchtcollege willigt het verzoek om uitstel in of wijst het af. 
7. Bij inwilliging van het verzoek, bedoeld in het vijfde lid, beveelt het Tuchtcollege de schorsing van 
het onderzoek. 
8. Bij afwijzing van het verzoek, bedoeld in het vijfde lid, beveelt het Tuchtcollege dat tegen de 
Verdachte verstek wordt verleend en dat de behandeling van de zaak buiten zijn aanwezigheid wordt 
voortgezet. 
 
Artikel VI.97 
1. De Verdachte die niet ter zitting van het Tuchtcollege verschijnt, kan zich laten vertegenwoordigen 
door een advocaat die verklaart daartoe uitdrukkelijk te zijn gemachtigd of door een gemachtigde die 
in het bezit is van een  toereikende, schriftelijke, gedateerde en ondertekende volmacht. 
2. De behandeling van de zaak tegen een Verdachte die niet ter zitting is verschenen maar wiens 
belangen ter zitting door een advocaat of een gemachtigde zijn behartigd, geldt als procedure op 
tegenspraak. 
 
 
Titel 11   De beraadslaging  
 
Artikel VI.98 
Na afloop van het onderzoek ter zitting beraadslaagt het Tuchtcollege op basis van de omschrijving 
van de gedraging ter zake waarvan de Verdachte wordt vervolgd zoals dat bij de oproeping aan hem 
is kenbaar gemaakt en naar aanleiding van het dossier en het verhandelde ter zitting. 
 
Artikel VI.99 
1. Het Tuchtcollege onderzoekt allereerst de geldigheid van de oproeping, de ontvankelijkheid van de 
Aanklager en zijn eigen bevoegdheid. 
2. Indien de oproeping geldig is, de Aanklager ontvankelijk is en  het Tuchtcollege bevoegd is, 
beraadslaagt het Tuchtcollege vervolgens over de vraag of bewezen is dat het hem verweten gedrag 
door de Verdachte is begaan, en zo ja welk Tuchtrechtelijk Vergrijp dat gedrag oplevert en welke 
bepaling door dit gedrag is overtreden. 
3.Indien wordt vastgesteld dat het verweten gedrag bewezen is en dat dat gedrag een 
Tuchtrechtelijk Vergrijp oplevert, dan beraadslaagt het Tuchtcollege over de strafbaarheid van de 
Verdachte en over de oplegging van een straf of maatregel als bepaald in titel 4.  
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Artikel VI.100 
Indien het onderzoek bedoeld in het eerste lid van het vorige artikel daartoe aanleiding geeft, 
spreekt het Tuchtcollege  de nietigheid van de oproeping, de niet-ontvankelijkheid van de Aanklager 
of de onbevoegdheid van het Tuchtcollege uit. 
 
 
Artikel VI.101 
1. Als het Tuchtcollege niet bewezen acht dat de Verdachte het hem verweten gedrag heeft begaan, 
dan spreekt het Tuchtcollege hem vrij. 
2. Als het Tuchtcollege bewezen acht dat de Verdachte het hem verweten gedrag heeft begaan maar 
vaststelt dat dat gedrag geen Tuchtrechtelijk Vergrijp oplevert of dat de Verdachte niet strafbaar is, 
dan ontslaat het Tuchtcollege hem van tuchtrechtelijke vervolging. 
 
Artikel VI.102 
Indien het Tuchtcollege dat aangewezen vindt in verband met de geringe ernst van het feit, de 
persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel in 
verband met omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan, kan het Tuchtcollege bepalen dat 
geen straf zal worden opgelegd. De uitspraak zal dan luiden: “schuldigverklaring zonder 
strafoplegging”. 
 
Artikel VI.103 
Indien gedurende de beraadslaging blijkt dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan het 
Tuchtcollege bevelen dat het onderzoek op een nader te bepalen zitting van het Tuchtcollege wordt 
hervat. 
 
 
Titel 12   De uitspraak 
 
 
Afdeling 1   Algemeen 
 
Artikel VI.104 
1. Het Tuchtcollege doet schriftelijk uitspraak door toezending per aangetekend schrijven van het 
verkorte Vonnis,  als bedoeld in afdeling 3 van titel 12, aan de Verdachte. 
2. Afschriften van het Vonnis worden per gewone post verzonden aan het College van Aanklagers en, 
indien van toepassing, aan de Klager. 
3. Afschriften van het Vonnis kunnen door het College van Aanklagers aan andere belanghebbenden 
worden verstrekt. 
4. Indien de strekking van de uitspraak dat vergt kan het Vonnis, namens het bestuur van de Raad 
van Beheer, door het College van Aanklagers worden gepubliceerd. 
 
Artikel VI.105 
Het verkorte Vonnis en afschriften daarvan worden in beginsel binnen drie weken na de dag waarop 
de zitting heeft plaatsgevonden, aan de in het vorige artikel genoemde personen toegezonden. 
 
Artikel VI.106 
Indien een verzoek als bedoeld in artikel VI.121 tijdig door de secretaris van het Tuchtcollege is 
ontvangen, wordt een uitgewerkt Vonnis dan wel een afschrift daarvan, in beginsel  uiterlijk acht 
weken na de dag waarop het verzoek het Tuchtcollege heeft bereikt, aan de in het artikel VI.104 
genoemde personen toegezonden. 
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Afdeling 2    Het  Vonnis 
 
Artikel VI.107 
Het Vonnis vermeldt: 
a. de naam van de Verdachte en zijn laatst bekende adres; 
b. de datum waarop en de plaats waar de zitting heeft plaatsgevonden; 
c. of de Verdachte ter zitting in persoon aanwezig was, al dan niet bijgestaan door een Raadsman, 
ofwel ter zitting werd vertegenwoordigd door een gemachtigde, dan wel dat tegen de niet 
verschenen Verdachte verstek is verleend; 
d. indien van toepassing de namen en de adressen van de Raadsman en/of de gemachtigde; 
e. de naam van de Aanklager; 
f. de naam van de Klager en zijn laatst bekende adres en  of deze ter zitting aanwezig was; 
g. de namen van de leden van het Tuchtcollege door wie de uitspraak is gedaan en de naam van de 
secretaris. 
 
Artikel VI.108 
Het Vonnis bevat  de omschrijving van de gedraging waarvoor de Verdachte wordt vervolgd, het 
Tuchtrechtelijk Vergrijp dat dit gedrag oplevert en de bepaling die door dit gedrag is overtreden. 
 
Artikel VI.109 
1. In gevallen van artikel VI.100 bevat het Vonnis de daarbij vermelde beslissingen. 
2. De beslissing dat het Tuchtcollege bevoegd is, is met reden omkleed. 
 
Artikel VI.110 
1. Het Vonnis bevat een opsomming van de gebruikte bewijsmiddelen. 
2. In geval dat wordt beslist dat het verweten gedrag, geheel of gedeeltelijk, door de Verdachte is 
begaan, bevat het Vonnis de omschrijving van het bewezen verklaarde gedrag.  
3. De beslissing dat het bewezen verklaarde gedrag door de Verdachte is begaan, moet steunen op 
de bewijsmiddelen en is met reden omkleed. 
 
Artikel VI.111 
1. Bij de beslissing dat het bewezen verklaarde gedrag een Tuchtrechtelijk Vergrijp oplevert, wordt 
vermeld welke bepaling in welk door of namens de Raad van Beheer vastgesteld reglement is 
overtreden en waar die overtreding strafbaar is gesteld. 
2. Indien verweer is gevoerd met betrekking tot de strafbaarheid van de dader bevat het Vonnis de 
beslissing van het Tuchtcollege. Deze beslissing is met reden omkleed. 
3. Indien geen verweer is gevoerd met betrekking tot de strafbaarheid van de dader, vermeldt het 
Vonnis dat niet gebleken is van omstandigheden die de strafbaarheid van de dader uitsluiten.  
 
Artikel VI.112 
Bij oplegging van een straf of maatregel geeft het Vonnis de redenen op die de straf hebben bepaald 
of tot de maatregel hebben geleid. 
 
Artikel VI.113 
In het Vonnis vermeldt het Tuchtcollege voorts zijn eindbeslissing. 
 
Artikel VI.114 
Heeft het College van Aanklagers tevens een vordering ingediend tot tenuitvoerlegging van een 
voorwaardelijk opgelegde straf, dan houdt het Vonnis ook de beslissing van het Tuchtcollege over die 
vordering in.  
 
Artikel VI.115 
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1. Het Vonnis wordt ondertekend door de leden van het Tuchtcollege die over de zaak hebben 
geoordeeld en door de secretaris. 
2. Indien één of meer leden van het Tuchtcollege die over de zaak hebben geoordeeld niet in staat 
zijn het Vonnis mede te ondertekenen, wordt daarvan in het Vonnis melding gemaakt. 
 
 
Afdeling 3    Het Verkorte Vonnis 
 
Artikel VI.116 
Het Tuchtcollege  volstaat met het opmaken van een verkort Vonnis tenzij de veroordeelde en/of het 
College van Aanklagers het Tuchtcollege, overeenkomstig het bepaalde in artikel VI.121, verzoeken 
hen een uitgewerkt Vonnis te verstrekken. 
 
Artikel VI.117 
Het verkorte Vonnis vermeldt: 
a. de naam van de Verdachte en zijn laatst bekende adres; 
b. de datum waarop en de plaats waar de zitting heeft plaatsgevonden; 
c. of de Verdachte ter zitting in persoon aanwezig was, al dan niet bijgestaan door een Raadsman, 
ofwel ter zitting werd vertegenwoordigd door een gemachtigde, dan wel dat tegen de niet 
verschenen Verdachte verstek is verleend; 
d. indien van toepassing de namen en de adressen van de Raadsman en de /of de gemachtigde; 
e. de namen van de leden van het Tuchtcollege door wie de uitspraak is gedaan en de naam van de 
secretaris. 
 
Artikel VI.118 
1. In gevallen van artikel VI.100 bevat het verkorte Vonnis de daarbij vermelde beslissingen. 
2. In geval van de beslissing dat het verweten gedrag, geheel of gedeeltelijk, door de Verdachte is 
begaan, bevat het verkorte Vonnis de omschrijving van het bewezen verklaarde gedrag, het strafbare 
feit dat dit gedrag oplevert en de bepaling die door dit gedrag is overtreden. 
 
Artikel VI.119 
In het verkorte Vonnis vermeldt het Tuchtcollege zijn eindbeslissing. 
 
Artikel VI.120 
1. Het verkorte Vonnis wordt door de voorzitter of de vicevoorzitter van het Tuchtcollege die over de 
zaak heeft geoordeeld en door de secretaris ondertekend. 
 
Artikel VI.121 
1. Binnen veertien dagen na de dag van verzending van het verkorte Vonnis kunnen de Veroordeelde 
en het College van Aanklagers het Tuchtcollege schriftelijk verzoeken hen een uitgewerkt Vonnis te 
verstrekken. 
2. Het in het vorige lid bedoelde verzoek dient te worden gericht aan de secretaris van het 
Tuchtcollege, die de strekking van het eerste lid van dit artikel en zijn postadres bij het verkorte 
Vonnis vermeldt. 
 
 
Titel 13 De tenuitvoerlegging 
 
Artikel VI.122 
1. Het bestuur van de Raad van Beheer is verplicht uitspraken van het Tuchtcollege ten uitvoer te 
leggen. 



25 
 

2. Het College van Aanklagers is, namens het bestuur van de Raad van Beheer, belast met de 
tenuitvoerlegging van door het Tuchtcollege opgelegde straffen en maatregelen. 
 
Artikel VI.123 
In het geval het Tuchtcollege als straf een diskwalificatie voor zes maanden of meer of ontzetting uit 
het ambt van keurmeester oplegt, meldt het bestuur van de Raad van Beheer dat aan de FCI, met het 
verzoek om conform het gestelde in artikel 13 van zijn Standing Orders de andere leden en 
contractpartners van de FCI daaromtrent te informeren. 
 
 
Titel 14 Rechtsmiddelen 
 
 
Afdeling 1   Hoger beroep 
 
Artikel VI.124 
Het Tuchtcollege voor de Kynologie is het hoogste tot straffen bevoegde orgaan binnen de 
Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.  Tegen uitspraken van het 
Tuchtcollege staat geen beroep open.  
 
 
Afdeling 2   Verzet 
 
Artikel VI.125 
Tegen een door het Tuchtcollege bij verstek gewezen Vonnis, tegen een Strafbeschikking als bedoeld 
in afdeling 2 van titel 7 en tegen een opgelegde sanctie als bedoeld in afdeling 3 van titel 7 kan 
degene aan wie een straf of maatregel is opgelegd verzet doen binnen veertien dagen na de datum 
van verzending  van het verkorte Vonnis, van de Strafbeschikking dan wel van de mededeling als 
bedoeld in artikel VI.68. 
 
Artikel VI.126 
In alle gevallen bedoeld in het vorige artikel wordt het verzet schriftelijk en gemotiveerd gedaan bij 
de secretaris van het College van Aanklagers. 
 
Artikel VI.127 
1. Door verzet tegen een door het Tuchtcollege bij verstek gewezen Vonnis en tegen een 
Strafbeschikking als bedoeld in afdeling 2 van titel 7 wordt de tenuitvoerlegging  van de opgelegde 
straf en/of maatregel opgeschort. 
2. Verzet tegen een opgelegde sanctie als bedoeld in afdeling 3 van titel 7 heeft geen opschortende 
werking. 
 
Artikel VI.128 
Indien verzet wordt gedaan vordert het College van Aanklagers dat het Tuchtcollege de zaak in 
behandeling zal nemen.  
 
Artikel VI.129 
1. Indien niet is voldaan aan de vereisten van artikel VI.125 en artikel VI.126 kan de voorzitter van het 
Tuchtcollege, buiten geding, het verzet niet ontvankelijk verklaren. 
2. De in het vorige lid bedoelde beslissing wordt gemotiveerd, per aangetekend schrijven door de 
secretaris van het Tuchtcollege aan de veroordeelde medegedeeld. 
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3. Op het tijdstip van verzending van de in het vorige lid bedoelde mededeling komt een einde aan 
de opschorting van de tenuitvoerlegging van het bij verstek gewezen Vonnis dan wel de 
Strafbeschikking. 
 
Artikel VI.130 
Voor de oproeping voor de zitting van het Tuchtcollege waarin een verzet wordt behandeld  zijn de 
bepalingen van titel 9 van overeenkomstige toepassing.  
 
Artikel VI.131 
Indien is voldaan aan de vereisten van artikel VI.125 en artikel VI.126 en degene die verzet heeft 
gedaan ter zitting verschijnt, behandelt het Tuchtcollege de zaak overeenkomstig het gestelde in titel 
10, als ware de zaak niet eerder behandeld. 
 
Artikel VI.132 
Indien degene die verzet heeft gedaan niet ter zitting verschijnt, hoewel daarvoor behoorlijk 
opgeroepen, wordt het verzet vervallen verklaard tenzij blijkt dat degene die verzet heeft gedaan 
verhinderd was op zitting te verschijnen. Indien dit laatste het geval is, kan het Tuchtcollege het 
onderzoek schorsen tot een nader te bepalen zitting van het Tuchtcollege. 
 
Artikel VI.133 
Het Tuchtcollege bekrachtigt het bij verstek gewezen Vonnis,  de Strafbeschikking of de opgelegde 
sanctie of doet, met gehele of gedeeltelijke vernietiging van het Vonnis, de Strafbeschikking of de 
opgelegde sanctie, opnieuw recht. 
 
 
Afdeling 3   Herziening 
 
Artikel VI.134 
Herziening van een uitspraak van het Tuchtcollege waartegen geen verzet (meer) mogelijk is, kan 
worden aangevraagd: 
a. indien zich omstandigheden hebben voorgedaan die bij het onderzoek ter zitting niet bij het 
Tuchtcollege bekend waren en die, indien zij bekend waren geweest, zeer waarschijnlijk tot 
vrijspraak of tot ontslag van tuchtrechtelijke vervolging zouden hebben geleid. 
b. op grond van een uitspraak van de burgerrechter waarin is vastgesteld dat de uitspraak van het 
Tuchtcollege niet in stand kan blijven. 
 
Artikel VI.135 
1. De aanvraag tot herziening in geval van artikel VI.134 onder a, wordt bij het Tuchtcollege 
aangebracht door het indienen van een verzoekschrift van de Veroordeelde of zijn Raadsman. 
2. De aanvraag tot herziening in geval van artikel VI.134 onder b, wordt bij het Tuchtcollege 
aangebracht door een vordering van het bestuur van de Raad van Beheer of door een verzoekschrift 
van de Veroordeelde of zijn Raadsman. 
3. Een verzoekschrift als bedoeld in het eerste en tweede  lid wordt schriftelijk ingediend bij de 
secretaris van het College van Aanklagers, die dit verzoek onverwijld doorleidt naar het Tuchtcollege. 
 
Artikel  VI.136 
Het verzoekschrift of de vordering als bedoeld in het vorige artikel vermeldt de omstandigheden die 
tot herziening zouden moeten leiden en de bewijsmiddelen waaruit die omstandigheden kunnen 
blijken. 
 
Artikel VI.137 
1. Het Tuchtcollege beoordeelt het verzoek. 
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2. Indien de aanvraag niet voldoet aan de vereisten van artikel VI.134 of het verzoekschrift niet 
voldoet aan de vereisten van artikel VI.136 verklaart het Tuchtcollege het verzoek niet ontvankelijk. 
3. Indien de aanvraag kennelijk ongegrond is wijst het Tuchtcollege het verzoek af. 
4. Indien de aanvraag ontvankelijk is en niet kennelijk ongegrond, behandelt het Tuchtcollege de 
aanvraag tot herziening op een nader te bepalen zitting. 
 
Artikel VI. 138 
1.Ter zitting behandelt het Tuchtcollege de aanvraag overeenkomstig titel 10 met inachtneming van 
de nieuw ingebrachte feiten en omstandigheden.  
2. Indien het Tuchtcollege de aanvraag, op grond van het verhandelde ter zitting, ongegrond acht, 
beslist  het Tuchtcollege dat de uitspraak waarvan herziening is gevraagd in stand blijft. Deze 
beslissing is met reden omkleed.   
3. Indien het Tuchtcollege de aanvraag gegrond acht, vernietigt het de uitspraak, waarvan herziening 
is gevraagd en doet het opnieuw uitspraak. 
 
 
Titel 15 Gratie 
 
Artikel VI.139 
Het bestuur van de Raad van Beheer kan, nadat na een veroordeling ten minste een jaar is 
verstreken, een straf of maatregel voor de resterende periode kwijtschelden indien nieuwe of 
gewijzigde feiten, omstandigheden of inzichten daartoe naar zijn oordeel, gehoord het Tuchtcollege, 
aanleiding geven.            
 
 
Titel 16   Overgave en overname van strafvervolging 
 
Artikel VI.140 
1. In een geval, waarin in Nederland een Tuchtrechtelijk Vergrijp is gepleegd door een niet 
Nederlander of niet ingezetene van Nederland over wie de Raad van Beheer geen jurisdictie heeft, 
verzoekt het bestuur van de Raad van Beheer aan het bestuur van het lid of de contractpartner van 
de FCI, van wiens land de pleger de nationaliteit heeft of van wiens land de pleger ingezetene is, de 
strafvervolging over te nemen. 
2. In een geval, waarin in Nederland een Tuchtrechtelijk Vergrijp is gepleegd door een niet 
Nederlander of niet  ingezetene van Nederland over wie de Raad van Beheer wel jurisdictie heeft, 
kan het bestuur van de Raad van Beheer aan het bestuur van het lid of de contractpartner van de FCI, 
van wiens land de pleger de nationaliteit heeft of van wiens land de pleger ingezetene is, verzoeken 
de strafvervolging over te nemen. 
3. Indien het bestuur van het lid of de contractpartner van de FCI een verzoek als bedoeld in het 
vorige lid niet inwilligt, kan het College van Aanklagers  van het Tuchtcollege vorderen dat het de 
zaak alsnog in behandeling neemt. 
 
Artikel VI.141 
1. Het bestuur van een lid of contractpartner van de FCI kan het bestuur van de Raad van Beheer 
verzoeken een Nederlander of ingezetene van Nederland te vervolgen voor een Tuchtrechtelijk 
Vergrijp dat hij binnen het gezagsgebied van dat lid of die contractpartner zou hebben begaan.  
2. Het bestuur van de Raad van Beheer zendt een dergelijk verzoek onverwijld door naar het College 
van Aanklagers onder de aanwijzing dat het College van Aanklagers zal vorderen dat het Tuchtcollege 
de zaak in behandeling zal nemen. 
3. Het bestuur van een lid of contractpartner van de FCI dat een verzoek doet als bedoeld in het 
eerste lid, wordt voor de toepassing van dit reglement geacht Klager te zijn. 
4. Het gestelde in artikel VI.47 is in deze procedure niet van toepassing. 
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5. Op de gang van zaken bij overname van strafvervolging is dit reglement overigens van 
overeenkomstige toepassing. 
 
 
Titel 17   Overname van straf 
 
 
Afdeling 1   Van straffen opgelegd aan Nederlanders en ingezetenen van Nederland 
 
Artikel VI.142 
Uitsluitend op verzoek van het bestuur van een lid dan wel contractpartner van de FCI kan het 
bestuur van de Raad van Beheer, na advies te hebben ingewonnen bij het Tuchtcollege, sancties die 
door of namens dat bestuur zijn opgelegd aan Nederlanders dan wel ingezetenen van Nederland,  
overnemen. 
 
Artikel VI.143 
1. Het Tuchtcollege onderzoekt of de sanctie rechtsgeldig is opgelegd en of tegen de uitspraak geen 
beroep meer openstaat.  
2. Het Tuchtcollege stelt de gestrafte in de gelegenheid te worden gehoord.  
3. Het bestuur van het lid of de contractpartner van de FCI dat het verzoek heeft ingediend, wordt 
door de secretaris van het Tuchtcollege uitgenodigd zich bij de behandeling te laten 
vertegenwoordigen. 
 
Artikel VI.144 
1. Indien het Tuchtcollege van oordeel is dat de sanctie rechtsgeldig is opgelegd en dat tegen de 
uitspraak geen beroep meer openstaat, onderzoekt het Tuchtcollege of de opgelegde sanctie een 
straf of maatregel is die is voorzien in titel 4. 
2. Op grond van zijn bevindingen brengt het Tuchtcollege advies uit aan het bestuur van de Raad van 
Beheer. 
3. Indien de opgelegde sanctie niet is voorzien in titel 4 kan het Tuchtcollege adviseren in plaats van 
de opgelegde sanctie een straf of een maatregel op te leggen die wel is voorzien in titel 4. 
4. De in het vorige lid bedoelde straf of maatregel dient de opgelegde sanctie zo dicht mogelijk te 
benaderen. 
5. Het Tuchtcollege zal geen straf of maatregel adviseren die zwaarder is dan de sanctie die door het 
verzoekende lid of de verzoekende contractpartner van de FCI is opgelegd met dien verstande dat 
kan worden geadviseerd dat de werking van de straf of maatregel niet beperkt blijft tot het 
territorium tot welk de werking oorspronkelijk was beperkt.    
 
Artikel VI.145 
1. Het bestuur van de Raad van Beheer besluit omtrent het verzoek met inachtneming van het advies 
van het Tuchtcollege. 
2. Het bestuur van de Raad van Beheer deelt zijn beslissing onverwijld en gemotiveerd mede aan de 
Veroordeelde en aan het bestuur van het lid of de contractpartner van de FCI dat het verzoek heeft 
gedaan. 
3. Indien een andere straf of maatregel wordt opgelegd dan de sanctie die aanvankelijk door het 
verzoekende lid of de verzoekende contractpartner is opgelegd, wordt zulks in de het vorige lid 
bedoelde mededeling vermeld. 
4. De in het tweede lid bedoelde mededeling wordt aan de Veroordeelde aangetekend verzonden. 
 
Artikel VI.146 
1. Indien het bestuur van de Raad van Beheer besluit overeenkomstig het advies van het 
Tuchtcollege staat tegen dat besluit geen bezwaar noch beroep open. 
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2. Indien het bestuur van de Raad van Beheer niet besluit overeenkomstig het advies van het 
Tuchtcollege, kunnen zowel de Veroordeelde als het bestuur van het  lid of de contractpartner van 
de FCI, dat het verzoek heeft gedaan, beroep instellen bij de Geschillencommissie. 
3. In de in het tweede lid van het vorige artikel bedoelde mededeling wordt, indien van toepassing, 
vermeld dat tegen het besluit binnen vier weken na verzending van de mededeling beroep kan 
worden ingesteld bij de Geschillencommissie. 
 
Artikel VI.147 
Indien de FCI overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van zijn Standing Orders de Raad van Beheer 
informeert dat door of namens het bestuur van een ander lid of andere contractpartner aan een 
Nederlander of ingezetenen van  Nederland een sanctie is opgelegd en daarmee verzoekt de 
opgelegde sanctie over te nemen, kan het bestuur van de Raad van Beheer, na advies te hebben 
ingewonnen bij het Tuchtcollege, dat verzoek inwilligen. 
 
Artikel VI.148 
Voor de behandeling, besluitvorming en afdoening van in het vorige artikel bedoelde verzoeken zijn 
de bepalingen van deze afdeling van overeenkomstige toepassing. 
 
 
Afdeling 2   Van straffen opgelegd aan niet Nederlanders en niet ingezetenen van Nederland 
 
Artikel VI.149 
Indien de FCI overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van zijn Standing Orders de Raad van Beheer 
informeert dat door of namens het bestuur van een ander lid of andere contractpartner aan een 
ander dan een Nederlander of ingezetenen van Nederland een sanctie is opgelegd en daarmee 
verzoekt de opgelegde sanctie over te nemen, willigt het bestuur van de Raad van Beheer, zonder 
nader onderzoek, dat verzoek in. 
 
 
Titel 18  Slotbepalingen 
 
Artikel VI. 150 
Behoudens het bepaalde in artikel VI.51 en in het tweede lid van artikel VI.146 staat tegen besluiten 
die door of vanwege de Raad van Beheer zijn genomen ter uitoefening van de aan hen in dit 
reglement toebedeelde taken, geen bezwaar of beroep open. 
 
Artikel VI.151 
Bij discrepantie in regelgeving prevaleert de inhoud van dit reglement boven het gestelde in enig 
ander door of vanwege de Raad van Beheer vastgestelde reglement met uitzondering van de 
statuten. 
 
 


