
REGLEMENT VOOR DE STANDAARDCOMMISSIE (juni 2016) 
 
Artikel 1: Doelstelling  
Het realiseren van de actuele beschrijving en artistieke weergave, tezamen genoemd standaard, van de door de 
NBS erkende sierduivenrassen.  
Voor standaards van andere dan Nederland bij de EE aangesloten landen is de standaard van het 
standaardbepalende land of standaardbepalende instantie (SBI, Europastandaard) bepalend. 
 
Artikel 2: Taken  
De Standaardcommissie ( hierna te noemen “de Commissie”) heeft tot taak:  
 
a. het N.B.S.-bestuur ( hierna te noemen “het bestuur”) te adviseren over het erkennen van nieuwe rassen 

alsmede nieuwe kleurslagen en/of variëteiten in een ras.  
 
b. hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het bestuur, één of meer bij de NBS aangesloten speciaalclubs of 

andere belanghebbenden, voorstellen te doen voor het vaststellen, wijzigen, aanvullen enz. van 
sierduivenstandaards en het bestuur daarover te adviseren. 

 
c. wanneer voor het ras of de rassen, waar de in de vorige zin vermelde handelingen betrekking op hebben, een 

speciaalclub bestaat, vindt steeds nauw overleg tussen de Commissie en de speciaalclub plaats.  
 
d. zorg te dragen voor het volledig houden van de Nederlandse Sierduivenstandaard, waarin alle in Nederland 

erkende rassen zijn opgenomen en het bestuur over aanvullingen en/of het herdrukken ervan te adviseren.  

 
Artikel 3: Samenstelling  

De Commissie bestaat uit tenminste drie A-keurmeesters  
 
Artikel 4: Functies.  

Door de Commissie wordt uit de leden een voorzitter en, indien er conform het voorgaande artikel, geen 
“ambtelijk secretaris” is benoemd, een secretaris benoemd.  

 
Artikel 5: Tijdelijke uitbreiding van het aantal leden.  
a. op verzoek van de Commissie of van een speciaalclub kunnen door het bestuur één of meer leden voor 

bepaalde tijd aan de Commissie worden toegevoegd.  

Gebeurt dat op verzoek van een speciaalclub, dan zal het bestuur daarover geen beslissing nemen alvorens de 
Commissie te hebben gehoord.  

Op die tijdelijke leden is artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing.  
 
b. het bestuur van een speciaalclub kan aan de Commissie verzoeken om in een vergadering van de Commissie 

over de mening van die speciaalclub ten aanzien van een voorstel te worden gehoord.  
De daarvoor door die speciaalclub te maken reis- en verblijfkosten komen voor rekening van die speciaalclub.  

 
Artikel 6: Melding erkenning.  
a. De Commissie zal na de beoordeling van voor erkenning ingezonden rassen, kleurslagen of variëteiten terstond 

advies uitbrengen aan het NBS-bestuur. 
 
b. Het NBS-bestuur besluit over de erkenning.  
 
c. Het NBS-bestuur zal zijn besluit aan de Commissie mededelen. 
 
d. Wanneer voor het betreffende ras een speciaalclub bestaat, dan zal het NBS-bestuur zijn besluit aan die 

speciaalclub mededelen. De speciaalclub wordt verzocht het besluit aan de aanvrager mede te delen.  
 
e. Bestaat er voor het ras geen speciaalclub, dan deelt het NBS-bestuur zijn besluit mede aan de aanvrager.  
 
Artikel 7: Publicatie.  

De Commissie zal het verschijnen van nieuwe, vernieuwde en/of het wijzigen van bestaande standaards 
mededelen in de jaarlijkse Publicatie Standaardcommissie. Deze vormt onderdeel van het jaarlijkse 
Verversingspakket voor NBS-standaard. De Publicatie verschijnt in Kleindiermagazine. 

 
Artikel 8. Rapportage: 

Door de Commissie zal ieder jaar vóór 1 april een schriftelijk verslag over haar werkzaamheden in het 
voorgaande kalenderjaar aan het bestuur worden uitgebracht.  
Dit verslag zal door het bestuur ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd.  
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