
TUCHTCOLLEGE VOOR DE KYNOLOGIE 
 
 
UITSPRAAK op het verzet tegen de uitspraak van het Tuchtcollege van 29 april 2015 in de 
zaak tegen: 
 
 
... [Beklaagde] 
… [plaats], 
… [adres] 
 
Zaaknummer: 15-021 
 
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden 9 december 2015 
 
De beklaagde is ter zitting in verstek verschenen, in gezelschap van zijn echtgenote. 
 
De klaagster, de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, gevestigd te 1075 
AV Amsterdam, Emmalaan 16-18, is ter zitting vertegenwoordigd door haar hoofd juridische 
zaken mevrouw mr. D.F. Dokkum.  
 
 
DE UITSPRAAK WAARVAN VERZET 
 
Het Tuchtcollege heeft de beklaagde in eerste instantie wegens een kynologisch strafbaar 
feit veroordeeld tot een straf, zoals in die uitspraak omschreven. 
 
 
GEBRUIK VAN HET MIDDEL 
 
De beklaagde is op de voorgeschreven wijze en tijdig in verzet gekomen. 
 
 
HET ONDERZOEK TER TERECHTZITTING IN VERZET 
 
Deze uitspraak is gedaan naar aanleiding van het onderzoek op de zitting in verstek alsmede 
het onderzoek op de zitting in eerste instantie. 
Bij het onderzoek ter zitting in verstek zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden bekend 
geworden. Wel heeft beklaagde nog aangevoerd dat door zijn diskwalificatie zijn fokkerij stil 
ligt.   
 
 
DE BESLISSING OP HET VERZET 
 
Het Tuchtcollege verenigt zich dan ook met de uitspraak in eerste aanleg.  
 
 
 



BESLISSING 
 
Het Tuchtcollege, rechtdoende op het verzet: 
 
bevestigt de uitspraak in eerste instantie, te weten:  
 
een geldboete van € 1000,00 bij niet tijdige betaling te vervangen door een tijdelijke 
diskwalificatie van zijn persoon voor een periode van 12 maanden 
 
en 
 
een tijdelijke diskwalificatie van zijn persoon voor een periode van 13 maanden,  
onvoorwaardelijk 
 
en  
 
gelast de tenuitvoerlegging van de tijdelijke diskwalificatie van zijn persoon voor een 
periode van 3 maanden, onvoorwaardelijk. 
 
 
Op grond van het bepaalde in artikel VI.53 lid 1 van het Kynologisch Reglement 

adviseert het Tuchtcollege de Raad van Beheer om deze uitspraak te publiceren. 
 
 
Deze uitspraak is gedaan te Woudenberg op  9 december 2015 door de heer mr. E.G.J. 
Gimbrere, voorzitter, mevrouw mr. C.W.J. Abrahamse en de heer H. Wolters, in 
tegenwoordigheid van de heer G.W.A. den Boer, secretaris, zijnde mevrouw Abrahamse en 
de heer Wolters buiten staat deze uitspraak mede te ondertekenen. 
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