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Tuchtrecht
Het tuchtrecht speelt een grote rol in de paardenhouderij. 
Tuchtrechtspraak is een vorm van rechtspraak die erop 
toeziet dat de leden van een bepaalde groep zich aan de 
gedragsregels van hun groep houdt. Wie zich aansluit bij 
de groep (bijvoorbeeld bij het KFPS of de KNHS), wordt 
geacht zich aan de normen te houden. De tuchtcolleges 
zien hier op toe. De werkwijze van een tuchtcollege lijkt 
op die van de rechter.
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U als lid van het KFPS dient zich 

dus te houden aan de reglemen-

ten en richtlijnen van uw 

stamboek. De grondslag voor de KFPS 

tuchtrechtspraak is te vinden in de KFPS 

statuten. In artikel 9 lid 2 staat vermeld 

dat u als lid verplicht bent de statuten, 

reglementen en voorschriften van het 

KFPS en de overige besluiten van de 

Ledenraad en het bestuur na te leven.

Een lid is onderworpen aan de recht-

spraak, zoals omschreven in artikel 28. In 

dit artikel wordt verwezen naar het 

tuchtreglement en het hippisch dopingre-

glement.

Tuchtreglement KFPS
In het tuchtreglement staat opgenomen 

dat het tuchtreglement van toepassing is 

op alle leden van het KFPS en dat zij 

onderworpen zijn aan de KFPS tucht-

rechtspraak. Het betreft hier een onaf-

hankelijke tuchtrechtspraak, die wordt 

uitgevoerd door de tuchtcommissie en de 

commissie van beroep. In het tuchtregle-

ment is de wijze van benoeming, hun 

samenstelling, bevoegdheden en werk-

wijze van de leden van de tuchtcommis-

sie en de commissie van beroep geregeld. 

Ook zijn, in geval van geconstateerde 

overtreding, de op te leggen straffen, de 

procesgang en de rechten en verplichtin-

gen van het lid vastgelegd.

Overtreding
Wat is een overtreding? De omschrijving 

hiervan vindt u terug in het tuchtregle-

ment (artikel 7). Dit is een uitgebreid 

artikel. Het betreft op de eerste plaats elk 

handelen of nalaten waardoor een 

bepaling in de statuten of reglementen 

van het KFPS wordt overtreden.

Op de tweede plaats betreft het elk 

handelen of nalaten dat in strijd is met 

een besluit van een orgaan of van een 

commissie van het KFPS.

Op de derde plaats wordt als een overtre-

ding aangemerkt, het handelen of nalaten 

waardoor de belangen van het KFPS of 

van het stamboekwezen in het algemeen 

wordt geschaad.

Op de vierde plaats is elk handelen of 

nalaten waarbij een lid zich jegens een 

ander lid, een orgaan, het bureau of een 

commissie van het KFPS niet gedraagt 

naar hetgeen door de redelijkheid en 

billijkheid wordt verlangd.

Tenslotte wordt onder een overtreding 

ook verstaan het niet, niet tijdig of niet 

naar behoren nakomen van verplichtin-

gen, alsmede het gelegenheid bieden of 

aansporen tot, het vergemakkelijken van 

of het behulpzaam zijn bij het begaan 

van een overtreding.

Het begrip overtreding is derhalve ruim 

omschreven, zodat er al snel sprake kan 

zijn van een overtreding. Maar ook 

vormen van medeplichtigheid kunnen 

tot een overtreding van het tuchtregle-

ment leiden.

Voor strafbaarheid van een overtreding 

dient sprake te zijn van ‘opzet, schuld, 

nalatigheid of onzorgvuldigheid’. Ook 

zonder dat er sprake is van opzet, 

schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid 

kan een overtreding toch strafbaar zijn. 

Dat is in het geval wanneer er sprake is 

van ‘risicoaansprakelijkheid’ van betrok-

kene. De risicoaansprakelijkheid is van 

toepassing bij het hippisch dopingregle-

ment KFPS. Dit houdt in dat als bij een 

dopingcontrole het onderworpen paard 

‘positief’ is gebleken, dat wil zeggen een 

verboden stof bevat, de eigenaar aanspra-

kelijk is.

Bewijs
Het bewijs van een overtreding is 

geleverd indien de commissie op grond 

van feiten en omstandigheden de 

overtuiging heeft, dat de betrokkene de 

overtreding heeft begaan. De commissie 

kan het bewijs mede gronden op stukken, 

verklaringen, foto’s, tv- of videobeelden. 

Het bewijs kan niet worden gegrond op 

één enkel stuk, één enkele verklaring of 

alleen op beeldmateriaal, met uitzonde-

ring van een verklaring van een in functie 

zijnde functionaris.

Voor de bijzondere bewijskracht van een 

in functie zijnde functionaris zijn diverse 

redenen aan te voeren, zoals: officials 

zijn aangesteld om te (be)oordelen; zij 

zijn er voor opgeleid; op basis van de 

reglementen zijn de deelnemers ook aan 

dergelijke beoordeling onderworpen; er 

is sprake van gekwalificeerde personen, 

met juist de taak om (onder meer) op 

correct gedrag te toetsen; zouden de 

officials dit niet doen, dan is de sport/het 

stamboek niet zelfreinigend, met alle 

risico’s van dien (acties dierenbescher-

ming, ingrijpen overheid, etc.).

Zo heeft het tuchtcollege van de KNHS 

onlangs aangekondigd (Paard & Sport 

augustus 2014), dat zij voornemens zijn 

zwaardere straffen op te leggen wanneer 

wordt vastgesteld dat sprake is van 

wreedheid jegens het paard. Dit ter 

bescherming van het welzijn van het 

paard en de reputatie van de paarden-

sport.

Dit betekent, dat voor het bewijs in 

algemene zin het uitgangspunt is dat de 

tuchtcommissie aan een verklaring van 

een jurylid/functionaris bijzondere 

bewijskracht kan en mag toekennen. Er 

kunnen in een uitzonderlijk geval 

bijzondere omstandigheden zijn dat de 

(enkele) verklaring van het jurylid/de 

functionaris onvoldoende is om tot een 

veroordeling te komen. Daarvoor zullen 

dan wel gegronde redenen moeten 

bestaan.

Als er sprake is van een overtreding van 

het hippisch dopingreglement vormt het 

document van het laboratorium dat het 

desbetreffende monster een verboden 

stof bevat het bewijs van de overtreding.

In een volgende aflevering zal ik ingaan 

op het verloop van een tuchtprocedure.


