Reglement Keurmeesters
TOEPASSING
ARTIKEL 1.
Tot de werkzaamheden van de NBS behoort het aanstellen, voordragen, begeleiden en ontslaan van
keurmeesters alsmede het regelen van de bevoegdheden van keurmeesters.
Waar in dit reglement sprake is van hij c.q. keurmeester wordt ook bedoeld zij c.q. keurmeesteres.
Onder een tentoonstelling wordt verstaan een tentoonstelling als vermeld in Paragraaf 1, leden 5 en 6
van het Reglement voor de Open tentoonstellingen (ROT) en Paragraaf 1 lid 3 van het Reglement
voor de Verenigingstentoonstelling en promotiedagen (RVT).
AANSTELLEN VAN DE KEURMEESTER EN INTREKKING VAN DE AANSTELLING
ARTIKEL 2.
Lid 1
De keurmeester wordt aangesteld door het bestuur van de NBS nadat hij de vereiste examens met
goed gevolg heeft afgelegd en voldoet aan de overige door de NBS gestelde eisen.
Lid 2
Een aanstelling door de NBS kan ook geschieden wanneer een kandidaat beschikt over uitzonderlijke
bekwaamheden.
Lid 3
De aanstelling geschiedt voor een tijd van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd telkens voor een
periode van één jaar indien er geen reden is tot intrekking van de aanstelling.
Lid 4
Na eerste aanstelling en verder bij elke uitbreiding van de bevoegdheid ontvangt de keurmeester een
opgave van de binnen zijn bevoegdheid vallende rassen. De uitbreiding van de bevoegdheid gaat in
na officiële publicatie. De bevoegdheid van een keurmeester blijkt uit de officiële publicatie in de
Keurmeesterslijst.
Lid 5
Aan de aanstelling is de voorwaarde verbonden dat de keurmeester gedurende de tijd van zijn
aanstelling tot keurmeester:
a. in het bezit is van een geldig fokkersnummer van de NBS;
b. lid is van de keurmeestersvereniging van de diergroep waarvoor hij is aangesteld;
c. geabonneerd is op Kleindier Magazine, waarin de officiële bondsberichten worden opgenomen. Zij
die al voor het voor leden/fokkersnummers verplichte abonnement lid waren, kunnen vooraf resp.
achteraf door het bondsbestuur worden vrijgesteld, mits de keurmeester redelijkerwijs kan
aantonen dat hij andere wijze (bijvoorbeeld het zgn. meelezen) kennis neemt van bondsartikelen
en rastechnische artikelen;
d. in het bezit is van de laatstverschenen standaard met alle aanvullingen van die groep(en) /
subgroep(en) waarbinnen hij bevoegdheid heeft.
ARTIKEL 3
Lid 1
De aanstelling tot keurmeester wordt geheel of gedeeltelijk beëindigd op een verzoek daartoe van de
keurmeester.
Lid 2
De aanstelling tot keurmeester wordt door het bestuur van de NBS geheel of gedeeltelijk, voor
bepaalde of onbepaalde tijd, ingetrokken op grond van één of meer van de hierna genoemde redenen:
a. hij in strijd heeft gehandeld met de bepalingen omtrent de rechten en verplichtingen van de
keurmeester zoals die door de bond zijn vastgesteld;
b. de keurmeester bij herhaling aanleiding heeft gegeven tot gegronde klachten of indien op andere
wijze onvoldoende bekwaamheid als keurmeester is gebleken;
c. de keurmeester handelingen verricht die een keurmeester onwaardig worden geacht;
d. een keurmeester handelingen verricht die in strijd zijn met enig reglement of voorschrift;
e. de keurmeester niet meer aan de door de NBS gestelde voorwaarden voldoet.
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Het intrekken van de bevoegdheid door het bestuur van de NBS kan naast bovengenoemde redenen
ook andere redenen betreffen. Een keurmeester kan tegen de intrekking van zijn aanstelling in beroep
gaan bij de Algemene Ledenvergadering van de NBS.
CATEGORIE EN BEVOEGDHEID VAN DE KEURMEESTER
ARTIKEL 4.
Lid 1
De keurmeester is alleen bevoegd voor één of meer rassen of (sub)groepen waarvoor hij is
aangesteld tot keurmeester.
Lid 2
De NBS kent twee bevoegdheidscategorieën te weten: keurmeesters met volledige bevoegdheid en
keurmeesters met gedeeltelijke bevoegdheid.
Keurmeester met volledige keurbevoegdheid zijn zij die voor alle groepen en daardoor voor alle
rassen bevoegd zijn.
Keurmeesters met gedeeltelijke keurbevoegdheid zijn zij die nog niet voor alle (sub)groepen bevoegd
zijn maar wel voor één of meerdere (sub)groep(en).
DE EXAMENEISEN
ARTIKEL 5.
De NBS stelt de eisen van de keurmeestersexamens voor sierduiven vast.
De NBS stelt voorts de eisen vast met betrekking tot de toelating tot de examens; het eventueel
vervallen van een met goed gevolg afgelegd theoretisch examen indien dit niet binnen een bepaalde
tijd door het met goed gevolg afleggen van een praktisch examen wordt gevolgd; het tijdstip waarop
en waar de examens worden gehouden, de hoogte van het examengeld; het aantal rassen waarvoor
een kandidaat zich ten hoogste kan aanmelden, de wijze waarop de uitslag van het examen aan de
kandidaat wordt medegedeeld en de beroepsmogelijkheid.
Deze zaken zijn vastgelegd in het Reglement voor de Examencommissie van de NBS.
VERPLICHTINGEN VAN DE KEURMEESTER
ARTIKEL 6.
Lid 1
De keurmeester is verplicht alle dieren, die zijn ingeschreven en ingezonden op een tentoonstelling of
keuring en hem ter beoordeling worden aangeboden, te beoordelen overeenkomstig de door de NBS
uitgegeven standaard.
Hij is verplicht:
- een beoordelingskaart uit te schrijven of te doen uitschrijven en te ondertekenen,
- de uitgeloofde prijzen toe te kennen,
- de lijst van de te verdelen prijzen in te vullen, de merken te controleren en zonodig op de
beoordelingskaart in te vullen, dan wel te wijzigen,
- de daarvoor in aanmerking komende dieren te bekronen,
- de dieren een puntenpredikaat of vermelding toe te kennen en
- in iedere klas de rangorde vast te stellen.
De keurmeester moet zich van bovengenoemde verplichtingen
Tentoonstellingsreglement, in het bijzonder Paragraaf 12 ROT/RVT.

kwijten

conform

het

ARTIKEL 7.
De overeenkomst tussen een tentoonstellinghoudende organisatie en een keurmeester om te keuren
moet schriftelijk worden vastgelegd overeenkomstig de voorschriften in het Tentoonstellingsreglement.
Deze vastlegging geschiedt digitaal via Digikeur of door het invullen van een formulier (keurcontract)
dat door de bond beschikbaar wordt gesteld.
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VERGOEDINGEN VOOR DE KEURMEESTERS
ARTIKEL 8.
Lid 1
Keurmeesters hebben recht op een vergoeding van gemaakte reis- en verblijfkosten, alsmede van
een dagvergoeding na een keuring of uit anderen hoofde als vermeld in het Tentoonstellingsreglement
of dit Besluit.
De hoogte van de vergoedingen is opgenomen in de bijlage van de Tentoonstellingsreglementen.
Lid 2
De Algemene Ledenvergaderingen van beide bonden (KLN en NBS) bepalen de vergoeding die een
keurmeester ten hoogste voor een keuring mag vragen alsmede de overige vergoedingen van reis-,
verblijf- en overige kosten.
DISPENSATIE
ARTIKEL 9.
Indien een keurmeester op een tentoonstelling bepaalde rassen waarvoor hij geen bevoegdheid bezit
moet keuren omdat er geen bevoegde keurmeester aanwezig is, moet het betreffende tentoonstellingsbestuur daarvoor dispensatie aanvragen bij de secretaris van de NBS.
De regels voor dispensatie van de NBS zijn als bijlage opgenomen in het Tentoonstellingsreglement
(ROT/RVT).
GEDRAGSCODE/HANDVEST
ARTIKEL 10.
Voor de bij de NBS aangesloten keurmeesters geldt het Handvest voor de NBS
Sierduivenkeurmeester waarin een aantal nadere regels voor keurmeesters zijn vastgelegd.
Herhaalde ernstige overtreding van deze regels kan intrekking van de aanstelling tot gevolg hebben.
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2012 en in werking getreden op 16 juni
2012.

Uitgave: maart 2016.
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