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Voor publicatie bedoeld deel uitspraak KNHS 
Tuchtcollege d.d. 18 maart 2014 (incorrecte uitlatingen 
website jegens official) 

Op 18 maart 2014 is door het KNHS-Tuchtcollege uitspraak gedaan tegen de heer L. Huckriede, wonende 

te Enschede. Het Tuchtcollege heeft bewezen verklaard dat betrokkene op de website van zijn stal de 

volgende tekst heeft geplaatst: 

“(…) het valt op dat als de heer (…) in de jury zit Business afgestraft wordt op punten die alleen bij een 

gelijkwaardige prestatie de doorslag zouden moeten geven. Wat verder opvalt, is dat de winnaar dan vaak 

een goedgekeurde KWPN dekhengst is of een afstammeling van één is. Stal Huckriede vindt het jammer 

dat tuigpaarden op deze manier beoordeeld worden en hoopt tegen deze handelswijze opgetreden gaat 

worden door officiële instanties (…)” 

Het Tuchtcollege heeft echter niet bewezen geacht dat door de gedane mededeling op de website, gelet op 

de aard en de omstandigheden waaronder gedaan, de betrokkene de verweten tuchtrechtelijke 

overtreding(en) heeft begaan. 

Het Tuchtcollege stelt voorop dat op grond van artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van 

de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) een ieder recht heeft op vrijheid van meningsuiting. Dit 

grondrecht dient ook in het tuchtrecht te worden gerespecteerd. Volgens artikel 10 lid 2 EVRM kan de 

vrijheid van meningsuiting slechts worden beperkt indien dit bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een 

democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam of rechten van anderen.  

De reglementen en statuten van de KNHS zijn naar het oordeel van het Tuchtcollege geen wet in de zin 

van voornoemde bepaling. Met ‘wet’ wordt immers gedoeld op wet – en regelgeving die is vastgesteld en 

wordt gehandhaafd door de nationale overheid. De KNHS, zijnde een sportbond, maakt geen deel uit van 

de nationale overheid. De KNHS kan als zodanig geen wet – en regelgeving opstellen en handhaven die 

de vrijheid van meningsuiting beperkt. De vrijheid van meningsuiting kan derhalve niet worden beperkt door 

een straf die is gegrond op een reglement van de KNHS. Het ten laste gelegde feit is daarom weliswaar 

bewezen, doch levert geen strafbaar feit op. Betrokkene is om die reden vrijgesproken. 

 

  

 

 


