
Reglement voor de Europese Standaardcommissie voor Sierduiven 
(ESKT)  

 
§ 1 

Zin en doel van de Europese Standaardcommissie 
1.1. De Europese Standaardcommissie voor Sierduiven (ESKT) is een onafhankelijke, technische 

commissie van de EE-Sectie Sierduiven (EEST) 
1.2. De taken van de ESKT zijn: 

- Toetsing van standaards van de lidstaten (ook niet lidstaten) van de EE.  
- Redigeren van standaards met als doel een Europastandaard voor Sierduiven (ESRT) . 
- Completeren (actualiseren) van de EE-lijst van Sierduivenrassen (ELRT) van de EEST.  

 
§2 

Leden van de ESKT 
2.1. De ESKT bestaat uit 5 leden die door de sectie worden gekozen.  

Voorts is de Sectievoorzitter gewoon lid.  
2.2. De ESKT-leden worden door de EEST op voorstelling van kandidaten aangesteld. 
2.3. De ESKT-leden moeten erkend keurmeester zijn, lid van een nationale standaardcommissie zijn, bij 

voorkeur uit verschillende landen komen  
(en een EE-taal (D, E of F) bij voorkeur Duits spreken). 

2.4. Het ESKT-lidmaatschap wordt beëindigd op initiatief van het lid of door de EEST.  
2.5. De ESKT heeft een Voorzitter en een secretaris.  

Deze worden door de ESKT benoemd. 
2.6. Met toestemming van de ESKT kunnen beperkt deskundigen worden toegevoegd. 
 

§ 3 
Toetsten van standaards  

3.1. Geldig voorstel is steeds de standaard van het standaardbepalende land respectievelijk diens 
standaard bepalende instantie (SBI), zijnde de bevoegde bond c.q. standaardcommissie, of het land 
dat als vervangende SbI een standaard opstelt wanneer het land van oorsprong niet over een 
ordentelijke standaard (EE-model) beschikt. 

3.2. Vermeden moet worden dat andere landen dan diens SBI de ESKT nieuwe standaards voorleggen. 
3.3. Van de voorgelegde standaardteksten wordt de beschrijving van de raskenmerken getoetst op (te 

veel) overeenkomst met andere rassen en of het een zelfstandig ras betreft. 
3.4. De naamgeving van kleurslagen wordt getoetst op overeenkomst met internationaal erkende 

formulering. 
3.5. De getoetste standaard en de door de EE-landen daarmee in overeenstemming gebrachte 

standaards vormen ESRT 
 

§4 
Toetsingsprocedure van de ESKT 

4.1. De ESKT toetst de verzoeken voor opname van rassen in de ELRT.  
Verzoeken kunnen alleen door EE-leden respectievelijk hun standaardcommissies worden 
voorgelegd. 

4.2. De ESKT heeft het recht die basisstandaards te toetsen op correcte formulering, alsmede op 
afwijkingen die neigen naar extreme raskenmerken. In zo’n geval zal de ESKT een advies aan de 
SbI uitspreken. 

4.3. Bij nadere vragen retourneert de ESKT het betreffende voorstel, met de door de ESKT vermeende 
aan de aanvrager. 
Alleen bij blijvende onenigheid kan de ESKT definitief besluiten. 

4.4. De ESKT legt zijn standpunten respectievelijk voorstellen voor aan de EEST ter discussie en 
definitief besluit.  

4.5. Standaards uit landen buiten de EE worden eerst door de ESKT getoetst, alvorens de betreffende 
rassen ras in de ELRT worden opgenomen, ook bij eventuele erkenning door EE-landen. 

 
 
 
 
 
 
 



§ 5 
Besluitvorming door de ESKT 

5.1. Op verzoek van een lid van de EEST kan de ESKT definitief over aangelegenheden dit lid 
betreffende besluiten. 

5.2. De ESKT besluit de toetsingsprocedure afsluitend (Artikel 4, eerste 3 punten). 
5.3. Algemene, niet specifiek nationaal gebonden vragen en de besluitvorming daarover door de ESKT, 

worden ofwel voor definitieve besluitvorming aan de sectievergadering voorgelegd óf voor 
kennisname of verdere interne informatie aangenomen  

 
§ 6 

Opname van rassen in de ELRT  
6.1. Alleen rassen van de SBI, respectievelijk vervangende SbI met definitief getoetste standaards 

worden na aanname door de EEST in de ELRT opgenomen. 
 

§ 7 
Publicatie door de ESKT 

7.1. De publicatie van nieuwe standaards, respectievelijk van wijzigingen door de SBI en erkenning van   
kleurslagen door andere landen worden, voor zover aan de ESKT gemeld, bekend gemaakt 
- met een jaarlijks uit te geven ESKT-bulletin aan de afgevaardigden in de EEST en  
- aan de organisatie van een Europashow opdat de keurmeesters daarover worden geïnformeerd 

zodat die kleurslagen bij een Europashow niet als niet erkend (NE) worden gekwalificeerd. 
7.2. De ELRT wordt jaarlijks gedurende de EEST-vergadering aan de afgevaardigden uitgereikt. 

Bovendien in het Internet gepubliceerd.. 
 
De ELRT is te vinden onder www.entente-EE.com/Tauben 
 

Zie de flowchart voor verwerking, publicatie en informatie over standaards door de 
ESKT. 

 
§ 8 

In werking treden 
Vastgesteld door de ledenvergadering van de EE-sectie Sierduiven in Ovifat / B op 22-05-2009 en treedt 
met onmiddellijke ingang in werking. 
 
De Voorzitters: 
Jean Louis Frindel (F) van de  ESKT 
Dr Werner Lüthgen (D) van de EEST 
 

http://www.entente-ee.com/



