
Het Tuchtcollege is belast met de behandeling van klachten over tuchtrechtelijke vergrijpen begaan 
op het gebied van de kynologie, zoals nader geregeld in het Kynologisch Reglement. Het Tuchtcollege 
behandelt tijdens een zitting tuchtzaken met drie leden, van wie de voorzitter en één ander lid jurist 
zijn. Door de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer worden – op voordracht van een 
selectiecommissie – de leden en de (vice)voorzitter benoemd en aan het Tuchtcollege toegevoegd. 
Ter uitbreiding van het Tuchtcollege in hoger beroep zijn wij op zoek naar enthousiaste: 

Vicevoorzitter en leden voor het Tuchtcollege in hoger beroep 

Inhoud van de functie: 
- Het voorbereiden van tuchtzaken voor zittingen
- Het houden van zittingen, inclusief het horen van beklaagden, klagers, getuigen en/of

deskundigen

Functie-eisen: 
- Voor de vacature vicevoorzitter zoeken wij kandidaten met een afgeronde wo opleiding

Nederlands Recht
- Voor invulling van de overige vacature nodigen wij kandidaten die beschikken over andere

relevante kennis en/of ervaring op hbo/wo niveau (bijvoorbeeld diergeneeskunde) uit te
solliciteren

- Kennis en ervaring met het tuchtrecht, de kynologie en/of dierenwelzijn is een pré
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
- Bereidheid zich te verdiepen in de specifieke kynologische regelgeving
- Uitstekend analytisch en oordelend vermogen
- Nauwkeurig, doortastend en besluitvaardig
- Gedreven met een resultaatgerichte houding
- Integer
- Flexibel en stressbestendig.

Inzet: 
Op oproepbasis, gemiddeld 1 à 2 zittingsavonden per jaar. 

Wij bieden: 
Een uitdagende en afwisselende functie en een daarbij passende vacatievergoeding per zitting. 

Procedure:  
Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een motivatiebrief  met CV per e-
mail te sturen aan jurist@raadvanbeheer.nl.  

Verdere informatie? 
Meer weten over het tuchtrecht voor de  kynologie in het algemeen en deze vacatures in het 
bijzonder. Neem contact op met de portefeuillehouder juridische zaken Els Siebel en/of het hoofd 
juridische zaken Dieuwke Dokkum, via jurist@raadvanbeheer.nl of 020 6644471.  
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