Uitspraak van het Tuchtcollege voor de
Kynologie.
Zaaknummer 17-025
De Schotse Herder Vrienden vindt gezondheid, gedrag en welzijn van de
collie heel belangrijk. Met enige regelmaat publiceren we hierover in ons
magazine en op onze website. Dat doen we met veel plezier. Echter, de
status van rasvereniging brengt ook verplichtingen met zich mee waar wij niet voor weglopen.
Op 11 april 2017 hebben we een klacht ingediend bij het Tuchtcollege voor de Kynologie tegen een
fokker die over een periode van amper 23 maanden 4 nesten heeft gehad met één en dezelfde teef.
Deze handelwijze is – indien bewezen – in strijd met het Kynologisch Reglement van de Raad van
Beheer en in strijd met de wet. Het welzijn van de desbetreffende teef is ernstig geschaad.
De Raad van Beheer heeft onze klacht onderzocht. Voor de pups uit het 1e, 3e en 4e nest waren
stambomen verstrekt en was bekend wie de moeder was. Voor de pups uit het 2e nest had de fokker
géén stambomen aangevraagd. Op basis van dna-onderzoek heeft VHL Genetics aangetoond dat de
moeder van het 1e, 3e en 4e nest óók de moeder is van het 2e nest. De 4 nesten zijn geboren tussen
24 december 2014 en 24 november 2016. Op basis van dit onderzoek heeft de Raad van Beheer
besloten de klacht voor te leggen aan het Tuchtcollege voor de Kynologie.
De zaak is inhoudelijk behandeld op 16 augustus 2017. Een afvaardiging van het bestuur van de
Schotse Herder Vrienden was bij deze zitting aanwezig. De fokker is niet komen opdagen. Het
Tuchtcollege heeft geconcludeerd dat de fokker de hem verweten feiten heeft gepleegd en heeft
hem met ingang van 1 december 2017 veroordeeld tot ‘een tijdelijke diskwalificatie van zijn persoon
voor een periode van 5 jaren, onvoorwaardelijk’ en ‘een blijvende ontneming van het recht tot het
voeren van een kennelnaam’. Voorts heeft het Tuchtcollege de Raad van Beheer geadviseerd de
uitspraak te publiceren. De Raad heeft dit advies opgevolgd.
De uitspraak, alsmede de motivatie van de beslissing staat openbaar op website van de Raad van
Beheer, te bereiken via deze link. De diskwalificatie van de fokker is opgenomen in het overzicht van
diskwalificaties en staat eveneens op de website van de Raad van Beheer, te bereiken via deze link.
Het Tuchtcollege heeft een voor kynologische begrippen zeer zware straf opgelegd, waar wij zeer
tevreden over zijn.
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