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HET STATUUT VAN DE KEURDER (ring) a data 2023 
 
I. VOORWAARDEN TOT GELDIGE KANDIDATUURSTELLING 
1. De kandidaat keurder dient minimum vijf jaar actief in de africhting te staan binnen het NVBK dit 
als africhter, aanvalsman of als actief werkend lid in een aangesloten club en voorkomend op de 
ledenlijst.  
2. De minimum leeftijdsgrens wordt gesteld op 25 jaar. 
3. De kandidaat keurder moet blijk hebben gegeven van een degelijke algemene ontwikkeling. 
4. De kandidaat keurder dient van onberispelijk gedrag en voorkomen te zijn. 
5. Hij/zij moet in staat zijn een gewetensvol en objectief oordeel te vellen. 
6. Hij/zij dient te beschikken over de vereiste lichamelijke conditie om het normaal uitoefenen van 
zijn toekomstige functie te waarborgen. 
7. Hij/zij moet over voldoende vrije tijd beschikken om zijn latere verplichtingen als keurder te 
kunnen nakomen. 
8. De kandidaatstelling moet schriftelijk gebeuren door toedoen van zijn/haar clubbestuur 
(getekend door de voorzitter en de secretaris van de club). De aanvraag moet worden gericht aan 
het NVBK en/of het UCK. 
9. Een officieel keurder overkomend van een ander verbond wordt niet aanzien als een keurder 
van het N.V.B.K. Hij/zij dient de punten 1-2-3 enz. te volgen, uitgezonderd punt 1, vijf jaar actief in 
de africhting staan binnen het N.V.B.K. De kandidaat dient echter recent 5 jaar actief in de 
ringsport te zijn geweest binnen een ander verbond. Zijn kandidatuurstelling zal speciale aandacht 
krijgen bij de te volgen procedure. 
 
II. BEHANDELING VAN DE KANDIDATUURSTELLING 
1. Het NVBK en/of het UCK onderzoekt elke schriftelijke kandidatuurstelling. Het gaat meer 
bepaald na of de aanvraag beantwoord aan de voor opgesomde punten 1 tot en met 8. 
2. Een kandidatuurstelling kan steeds afgewezen worden. Deze afwijzing dient niet tegenover de 
kandidaat te worden gemotiveerd. 
3. Een afgewezen kandidaat heeft recht beroep aan te tekenen bij het bestuursorgaan NVBK. 
4. De kandidatuurstelling dient in het bezit te zijn van de secretaris van het UCK voor de laatste 
vergadering van het UCK van het lopend jaar. 
7. De kandidaat- keurders zullen opgeroepen worden om op de vergadering van november 
gehoord te worden door de leden van het UCK ( o.a. over hun motivatie). 
8. Bij aanvaarding zal de kandidaat uitgenodigd worden om een schriftelijk en mondeling examen 
af te leggen, dit in verband met de bestaande ringreglementen. Te behalen quota bedraagt 85%. 
9. Na  het behalen van de gestelde quota voor theorie mag de kandidaat zijn praktijk examen 
afleggen op een nader te bepalen terrein. 
10. Het UCK zorgt voor een aanvalsman, de kandidaat voor twee afgerichte honden waarvan 
minstens één cat. I waardig is. Het UCK zorgt voor een terrein dat aan de voorwaarden voldoet om 
een wedstrijd te geven en voor een ringmeester. 
11. De kandidaat dient een volledig programma samen te stellen, dit in en volgens opdracht van 
het UCK. 
12. De kandidaat zal dan ook de honden keuren die zijn samengesteld programma afwerken. Het te 
behalen quota voor praktijk is 85%. Op het praktisch examen is geen herkansing mogelijk. 
13. Het resultaat van de examens of keuringen wordt door het UCK schriftelijk of rechtstreeks aan 
de kandidaat keurder meegedeeld. 
14. Alleen de namen van de geslaagde kandidaat keurders worden kenbaar gemaakt. 
15. De niet geslaagde kandidaat keurders hebben tweemaal het recht een nieuwe 
kandidatuurstelling op de voorziene wijze in te dienen. Eventueel na drie mislukkingen houdt het 
UCK het recht, na onbepaalde tijd (door het UCK werd een periode van 5 jaar vooropgesteld) de 
toestemming te geven aan deze kandidaat keurder te herbeginnen. Deze dient zich terug te 
melden volgens de voorschriften. 
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16. Alle examens, zowel mondelinge als schriftelijke mogen door een speciaal GEVOLMACHTIGD 
BESTUURDER van het N.V.B.K. worden bijgewoond. De aanwezigheid van die beheerder is louter 
van waarnemende aard. Hem wordt geen beslissingsrecht toegekend. 
 
III. DE ASPIRANT- KEURDER 
1. Aspirant-keurder is diegene die de vooropgestelde quota’s heeft behaald. 
2. De aspirant- keurder heeft tot PLICHT alle keurdersvergaderingen bij te wonen.  
3. De aspirant- keurder mag vanaf dan de wedstrijden keuren weliswaar samen met een keurder 
van het UCK. 
4. De aspirant heeft dezelfde rechten en plichten als de andere keurders doch de ultieme 
beslissing is steeds bij het UCK lid (keurder). 
5. Na  het keuren van 10 wedstrijden, samen met verschillende leden van het UCK, kan de 
aspirant-keurder regionaal keurder worden dit volgens de beslissing van het voltallig UCK. 
 
IV. DE REGIONALE KEURDER. 
1. De aspirant- keurder die voldoet aan de normen word benoemd door het UCK tot regionale- 
keurder. 
2. De regionale- keurder mag enkel samen met een nationale- keurder officiële wedstrijden en 
provinciale kampioenschappen keuren, hij dient er tevens zoveel mogelijk te keuren.  
3. De regionale- keurder heeft hetzelfde beslissingsrecht als de nationale- keurder, wel te 
verstaan, echter, dat bij ernstige meningsverschillen over de interpretatie van het ringprogramma 
de mening van de nationale- keurder van doorslaggevende aard is. Als ernstige meningsverschillen 
kan bv. niet worden verstaan, verschil van opvatting over de waarde van de beet. 
4. De regionale- keurder heeft het recht advies in te winnen bij het UCK naar aanleiding van 
ernstige meningsverschillen over de interpretatie van het ringprogramma met een nationale- 
keurder. 
5. De regionale keurder dient zelf zijn aantal gekeurde wedstrijden bij te houden en dient deze 
door te geven aan de secretaris. Na 15 wedstrijden gekeurd te hebben, zal het UCK oordelen of de 
regionale- keurder al dan niet in het korps van de Nationale- keurders mag opgenomen worden. 
6. Dit oordeel zal geschieden op basis van volgende criteria: het vlotte verloop van de wedstrijden, 
de inrichting van de wedstrijdprogramma’s in functie van de categorie waarvoor hij werd 
uitgenodigd en eventueel, het aantal en de ernst der klachten van verlopen sportseizoenen ten 
laste van de regionale- keurder neergelegd. 
7. Weigert het UCK een regionale- keurder als nationale- keurder te aanvaarden, op basis van 
andere dan zuiver technische tekortkomingen, dan heeft de betrokken keurder recht op 
rechtstreeks beroep bij het bestuursorgaan NVBK dat na het horen van beide partijen een 
definitieve beslissing zal uitspreken. 
8. Wanneer bij de samenstelling van een wedstrijdprogramma of bij het nemen van bepaalde 
beslissingen, de regionale- keurder meent systematisch genegeerd te worden door de nationale- 
keurder, zal hij het recht hebben dat aan het UCK mede te delen. 
9. Aan alle keurders worden kilometervergoedingen uitgekeerd voor het keuren van officiële 
wedstrijden. 
10. Aan elke keurder zal een vergunning worden uitgereikt. Deze zal melding maken van naam en 
woonplaats van de houder ervan. Zij zal tevens melding maken van de categorie tot dewelke de 
keurder behoort. 
11. De keurdersvergunning is geldig tot het intrekken ervan. Dat kan onder meer het geval zijn bij 
ernstig verzuim of wangedrag. 
 
V. DE NATIONALE KEURDER 
1. Na het keuren van 15 wedstrijden zal het UCK oordelen of de regionale- keurder al dan niet in 
het korps van de Nationale keurders mag worden opgenomen. 
2. Nationale- keurder is hij die na het doorlopen van een geslaagde proeftijd van minimum 25 
(10+15) wedstrijden, door het UCK als dusdanig wordt erkend. 
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3. Dit oordeel zal geschieden op basis van volgende criteria: 
Het vlotte verloop van de wedstrijden, de inrichting van de wedstrijdprogramma’s in functie van 
de wedstrijdcategorie waarvoor ze werden uitgeschreven en eventueel, het aantal en de ernst der 
klachten in de loop van de sportseizoenen ten laste van de regionale- keurder neergelegd. 
4. Weigert het UCK een regionale- keurder als Nationale keurder te aanvaarden, op basis van 
andere dan zuiver technische tekortkomingen, dan heeft de betrokken keurder recht op 
rechtstreeks beroep bij het bestuursorgaan NVBK dat na het horen van beide partijen een 
definitieve beslissing zal treffen. 
5. De Nationale keurder heeft de leiding en draagt de verantwoordelijkheid van de wedstrijd 
onder zijn bevoegdheid ingericht. 
6. Het keuren van de Nationale kampioenschappen cat. I, II, III evenals de G.P worden uitsluitend 
voorbehouden aan de Nationale keurders. 
7. De keurders voor de Nationale kampioenschappen en de Grote Prijs worden door het UCK 
aangeduid. 
8. Aan Nationale Keurders worden kilometervergoedingen toegekend voor het keuren van officiële 
wedstrijden. 
9. Aan elke nationale keurder zal een vergunning worden uitgereikt. Deze zal melding maken van 
naam en woonplaats van de houder. Zij zal tevens melding maken van de categorie tot dewelke de 
houder ervan behoort. 
10. De keurdersvergunning is geldig tot het intrekken ervan.  Dat kan het geval zijn bij ernstig 
verzuim of wangedrag. 
11. De Nationale keurder heeft tot plicht van elke door hem gekeurde wedstrijd een 
keurdersrapport en eveneens over de aanvalsman een rapport op te stellen. Deze rapporten 
zullen aan het nationaal secretariaat worden overgemaakt. Deze rapporten zullen altijd duidelijk 
de naam en het clubnummer vermelden, zij dienen volledig en correct ingevuld te zijn. Alle 
onregelmatigheden of genomen beslissingen moeten er op vermeld worden. Indien een 
aanvalsman, alsook een burgeraanvalsman van buiten de club gevraagd werd, het clubnummer 
van deze vermelden op het rapport der aanvalsmannen. Rapporten dienen steeds door twee 
keurders tezamen opgesteld en wel te verstaan direct na het beëindigen van de wedstrijd.  
Indien een elektronisch rapport wordt opgemaakt dient de collega- keurder hiervan een kopie te 
ontvangen, waarop hij/zij desgevallend kan reageren. Onmiddellijk nadien naar nvbk1@telenet.be 
sturen. Afwezigheden dienen enkel vermeld te worden op het rapport. Rapporten dienen te allen 
tijde toe te komen op het Nationaal secretariaat de week die volgt op de wedstrijd (dus binnen de 
zeven dagen na de wedstrijd). De technische tekortkomingen zullen aan het UCK kenbaar gemaakt 
worden.  
12. Alle keurders dienen verplicht op Nationale wedstrijden, op de Provinciale en de Nationale 
kampioenschappen Cat: I, II, III evenals de Grote Prijs beoordelingskaarten van het N.V.B.K. te 
gebruiken die verkrijgbaar zijn op het Nationaal secretariaat.  
Alle beoordelingskaarten dienen in het bezit van de betrokken keurders te blijven tot drie 
maanden na de Nationale kampioenschappen alsook de G.P. om eventueel bij betwistingen voor 
te leggen aan het UCK of Nationaal bestuur. Steeds na elke wedstrijd zullen de betrokken keurders 
melding maken op het keurdersrapport wie van hen in het bezit is van de beoordelingskaarten.  
13. De Nationale keurders die de Nationale kampioenschappen en G.P. keuren zullen steeds 
ervoor zorgen dat met de proefhond begonnen wordt op het vooropgestelde tijdstip. Dus het 
ringpersoneel dient minimum één uur voor het optreden van de proefhond aanwezig te zijn. Dit 
om Nationale Commissies toe te laten indien nodig raadgevingen en wijzigingen voor te stellen, 
uitzonderlijk kunnen er wijzigingen worden opgelegd. De proefhond dient enkel en alleen om de 
vaardigheid van het personeel te controleren alsook de uitvoering van de oefeningen na te gaan. 
 
VI. HET UCK – Uitvoerend comité keurders 
1. De zetel van het UCK is gevestigd te 9140 Temse, Nieuwe Steenweg 5. 
2. De leden van het UCK worden na voorafgaande schriftelijke kandidatuurstelling door de 
keurdersvergadering (met 2/3 van de aanwezige stemmen BH. 6/82) verkozen. 

mailto:nvbk1@telenet.be
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3. Kandidaten dienen regionaal of nationaal keurder te zijn. 
4. Het UCK is samengesteld uit vijf leden die in eigen schoot een coördinator, een hulp coördinator 
en een secretaris kiezen, deze drie zijn de afgevaardigden voor de ringcommissie. De overige twee 
zijn raadsleden. 
De secretaris kan ook buiten de commissie aangeduid worden. Indien van buiten het keurderkorps 
is zijn rol enkel waarnemend, hij maakt verslagen en verzorgt de briefwisseling.  
5. De ambtstermijn der leden van het UCK bedraagt zes jaar. Na verloop van de eerste 
ambtstermijn van zes jaar zijn de coördinator en één raadslid uittredend en eventueel herkiesbaar. 
Drie jaar later is de tweede groep, d.w.z. de hulp coördinator en het tweede raadslid die een 
ambtstermijn van zes jaar bestuurden uittredend.  
Aan de verkiesbaarheid wordt geen limiet gesteld. Elke eventuele hernieuwde ambtstermijn is 
geldig voor een periode van zes jaar, dit om de goede werking van het UCK niet in het gedrang te 
brengen en om eventueel nieuwe kandidaten de kans te geven zich in te werken en vertrouwd te 
raken met de werking van deze. 
6. Indien een lid van het UCK uitvalt voor het beëindigen van zijn ambtstermijn, wordt zijn 
mandaat verder uitgevoerd door een door de algemene keurdersvergadering gekozen kandidaat. 
De te volgen procedure is voorzien in punten 2, 3 en 4. 
7. Het UCK heeft tot plicht het keurderskorps ervan op de hoogte te stellen dat, wegens verstrijken 
van een ambtstermijn vacaturen in het UCK zullen ontstaan. Dat moet zo vlug mogelijk aan de 
keurders meegedeeld worden. 
8. Aan het UCK worden volgende bevoegdheden toegekend: 
A) Het UCK geeft leiding en bescherming aan het keurderskorps. 
B) Het UCK is enkel bevoegd op het technisch gebied van het ringprogramma en op de uitvoering 
en toepassing van dit programma. 
C) Haar bevoegdheid strekt zich tevens uit tot het behandelen van klachten betreffende 
mishandeling van honden tijdens officiële wedstrijden. Ook behoort het tot haar bevoegdheid, de 
passende sancties te treffen waarbij het zoals steeds, de liefhebber mogelijk is bij het 
bestuursorgaan NVBK beroep aan te tekenen. 
D) De eventuele wijziging aan het ringprogramma aangebracht door het UCK dienen aan het 
bestuursorgaan ter goedkeuring worden voorgelegd. 
E) Het UCK behandelt alle klachten van technische aard en treft de nodige sancties. O.a. 
meermaals onwettig afwezig of van het terrein gestuurd worden tijdens het sportseizoen. 
Dergelijke kan bestraft worden met een niet deelname aan de kampioenschappen (Nationaal en 
Provinciaal).  
Aard en duur wordt bepaald door het UCK. Keurders die regelmatig slechte kritiek krijgen kunnen 
een sanctie oplopen. Voor lichte feiten zal dit gebeuren volgens een straf- puntensysteem eigen 
aan de keurderslicentie. Zware tekortkomingen zullen volgens de gekende procedure 
gesanctioneerd worden.  
F) De betrokken partij, hetzij keurder, hetzij liefhebber, kan beroep tegen de beslissing van het 
UCK aantekenen bij het bestuursorgaan NVBK. Dit bestuur zal niet oordelen over de grond van de 
technische kwestie maar wel over de aard en de getroffen sanctie. 
G) Het behoort tot de plicht van het UCK de wijze van keuren van alle keurders van nabij te volgen. 
H) Het UCK staat in voor het inrichten der examens voor keurders.  
J) Het UCK heeft het recht de keurders- vergunningen in te trekken in geval van ernstig verzuim of 
van in gebreke blijven tegenover het ringprogramma. Als ernstig verzuim wordt tevens beschouwd 
het niet keuren van wedstrijden gedurende twee opeenvolgende sport- seizoenen zonder dat daar 
een geldige reden bestaat en ondanks uitnodigingen tot keuren; alsook voor het niet bijwonen van 
keurdersvergaderingen.  
Een keurder die afwezig is op de keurdersvergadering, zonder geldige reden, kan op non-actief 
geplaatst worden, dit tot het bijwonen van de eerstvolgende vergadering. Bij ziekte wordt 
gevraagd om een doktersattest over te maken aan het UCK. 
De getroffen partij heeft steeds het recht op beroep bij het bestuursorgaan NVBK. Alle 
onvoorziene gevallen worden door het UCK beslist. 
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K) De titel van Erekeurder mag/kan door de commissie toegekend worden. De betrokkene dient;  
- Zelf schriftelijk ontslag te nemen met een geldige reden, voorbeeld gezondheid en/of 

leeftijd  

- Lid zijn (blijven) van het NVBK  

- Het statuut “Ere Keurder” schriftelijk (email) aan te vragen.  

L) De coördinator van het UCK leidt de keurdersvergaderingen en stelt er de dagorde van op. Het 

aantal keurdersvergaderingen is afhankelijk van de noodzaak. Naast de Algemene voorzitter, die 

uit de aard van zijn functie bevoegd is, hebben speciaal daartoe aangewezen bestuursleden van 

het N.V.B.K. steeds het recht de keurdersvergaderingen bij te wonen. Zij hebben hierbij geen 

stemrecht, spreekrecht of inmenging in de debatten.  

9. De secretaris van het UCK zal verslag opmaken van elke vergadering en er een kopie van 
bezorgen aan het bestuursorgaan NVBK. 
10. Bij afwezigheid van de coördinator neemt de hulp coördinator de leiding van de 
keurdersvergadering waar. 
11. De keurdersvergaderingen evenals de vergaderingen van het UCK zijn te allen tijde 
verantwoording verschuldigd aan het bestuursorgaan NVBK.  
12. Het UCK duidt alle personeel aan voor Nationale kampioenschappen en G.P. behalve de 
aanvalsmannen en karweiman (aanduiding door Nationaal Korps) en stelt die voor aan het 
bestuursorgaan. 
13. Het UCK zal controle uitoefenen op het inrichten van de Nationale kampioenschappen en 
aanpassingen laten uitvoeren indien nodig. Het UCK hebben de bevoegdheid om tussen te komen 
indien blijkt dat sommige oefeningen niet reglementair zijn (tijdens of onmiddellijk na het 
optreden van de proefhond). Indien nodig kunnen ze de nodige aanpassingen verplichten.  
Verder dient de inrichtende club deelnemersparking te voorzien, enkel deelnemende honden zijn 
er toegelaten, (bevestigd door RvB 2016).  
14. Een lid van het UCK zal optreden als bijzitter bij de secretaris van de Nationale 
kampioenschappen en de Grote Prijs enkel als waarnemend controleur. 
15. Het UCK behoudt zich altijd het recht voor welke wedstrijd dan ook te volgen en eventueel 
klacht in eigen schoot neer te leggen tegen in gebreke gebleven keurders. 
16. De leden van het UCK hebben, wanneer zij niet optreden in hun officiële functie of zetelen als 
dusdanig, geen andere rechten dan enig ander keurder. 
17. Tegen leden van het UCK zelf kan op gebruikelijke wijze klacht worden neergelegd. Deze klacht 
wordt behandeld door het bestuursorgaan NVBK. 
18. Het UCK is enkel bevoegd voorstellen tot wijzigingen aan het ringprogramma aan te brengen 
na overleg en uitspraak van de keurdersvergadering. Dergelijke punten moeten speciaal op de 
dagorde van de keurdersvergadering worden gespecificeerd. 
19. Bij staking van stemmen in de keurdersvergadering is de stem van de coördinator van het UCK 
doorslaggevend. 
20. Na onderzoek door het UCK kan een Nationaal Keurder gedegradeerd worden naar Regionaal 
keurder, kandidaat-keurder of uit zijn functie als keurder worden ontslagen door het UCK. 
21. Ook kan na onderzoek door het UCK een Regionaal- keurder teruggezet worden tot de rang 
van kandidaat-keurder, of uit zijn functie als keurder worden ontslagendoor het UCK. 
22. De punten 20 en 21 kunnen toegepast worden voor keurders die meermaals afwezig zijn op de 
keurdersvergaderingen of fouten begaan tegen het ringreglement. 
23. De leden van het UCK zijn gehouden om de orde te handhaven rond het terrein. Desnoods 
moeten zij tussenkomen, liefst met een gekend persoon. De bevindingen kunnen voorgelegd 
worden op de vergadering van het UCK. 
 


