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Definities 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
1. Raad van Beheer : De Vereniging “Raad van Beheer op   

  Kynologisch Gebied in Nederland” 
2. . 
3. Commissie : De door de Raad van Beheer  ingestelde  

  Commissie Opvoeding & Gedrag. 
4. Rasvereniging : Iedere bij de Raad van Beheer aangesloten 

  rasvereniging. 
5. Regionale Vereniging :  Iedere bij de Raad van Beheer aangesloten   

regionale vereniging, ook wel bekend onder de naam kynologenclub. 
6. MAG-keurmeester : Eenieder die  als zodanig door de Raad van  

  Beheer is benoemd,  verder in dit reglement   
  “keurmeester” te noemen. 

7. Aspirant Gedragskeurmeester : Een ieder die het examen van de laatste  
  module van de Opleiding Gedragsbeoordeling 
  van de Raad van Beheer met voldoende resultaat 
heeft afgelegd. 

8. Testleider : Degene die met de uitvoering van de  MAG-  
  test belast is.  

9. MAG-test : De Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag-test 
  voor honden. 

10. Uitvoeringsprotocol MAG-test : Protocol waarin de uitvoeringsvoorschriften  
  van de verschillende testonderdelen zijn  
  opgenomen. 

11. Aanvraagformulier MAG-test : Formulier van de Raad van Beheer (te downloaden    
van de website), waarop de datum van de MAG-
test onder vermelding van 2 keurmeesters en een 
testleider wordt aangevraagd. 

12. Inschrijvingsformulier :   Het voor de MAG-test door de   
  organisator opgestelde formulier. 

13. Deelnemerslijst : Lijst waarop de identificatiegegevens van de  
  aan de MAG-test deelnemende honden staan 
  vermeld, ingevuld door de organisator. 

14. Onderzoeksrapport : Het interpretatieformulier, voorzien van de  
  gegevens van de deelnemende hond, waarop 
  de MAG-gedragskeurmeester de gedrags- 
  eigenschappen van de hond invult.  

15. Veldformulier : Het formulier, voorzien van het onderzoek  
registratienummer,  waarop de MAG-
gedragskeurmeester de geobserveerde 
gedragselementen van de deelnemende hond 
noteert. Dit formulier is facultatief en kan door de 
organisator aan de MAG-gedragstestkeurmeesters 
ter beschikking worden gesteld. 

16. Certificaat : De namens de Raad van Beheer verstrekte  
  uitslag van de MAG-test. 

17. Gedelegeerde : Door de Commissie namens de Raad van  
  Beheer aangewezen gedragskeurmeester of  
  testleider die belast is met het toezien op de  
  naleving van de in dit reglement opgenomen  
  bepalingen. 

18. Normering : De door de Raad van Beheer  
  vastgestelde gedragingen waaraan de hond moet  
  voldoen bij de gedragstest 
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 1,2 Reglementering  
De organisatie van de MAG-test is gereglementeerd in dit reglement MAG-test. 
 
Artikel 1.3 Uitvoering  
De uitvoering van de MAG-test is opgenomen in een apart protocol  “Uitvoeringsprotocol MAG-test”.  Dit 
protocol  is afzonderlijk  op te vragen bij de Raad van Beheer. 
 
Artikel 1.4 Normering 
De Raad van Beheer stelt de standaardnormering vast voor de MAG-test. In overleg met de 
rasvereniging(en) voor het betrokken ras kan een aanscherping van de normering worden vastgesteld. Dit 
kan echter alleen onder de voorwaarde dat zij niet onder het niveau van de standaardnormering ligt. Deze 
aangepaste normering wordt schriftelijk aan de desbetreffende rasvereniging(en) bevestigd. De organisator 
van de MAG-test zorgt dat de geldige normering voor de gekeurde rassen op de dag van de test beschikbaar 
zijn. 
 
Artikel 1.5 Toevoegen testonderdelen  
Op verzoek van een rasvereniging(en) kunnen eventueel extra testonderdelen en/of beoordelingen op 
specifieke gedragseigenschappen in overleg met de Raad van Beheer aan de MAG-test worden toegevoegd. 
De Raad van Beheer beslist over de toevoeging van de testonderdelen  en zal de rasvereniging(en) 
informeren omtrent haar besluit.  De Raad van Beheer  zorgt voor de aanpassing van de 
onderzoeksrapporten. 
Wanneer extra testonderdelen zijn toegevoegd, is de gedragskeurmeester verplicht deze ook op het 
onderzoeksrapport in te vullen. 
 
Artikel 1.6 Certificaat en toevoegingen  
1. Elk aan de MAG-test deelnemende hond krijgt een certificaat namens de Raad van Beheer verstrekt, 

onafhankelijk van de uitslag van de test. Tegelijk met het certificaat wordt een afschrift van het 
onderzoeksrapport toegezonden. De organiserende rasvereniging ontvangt na vier weken een 
afschrift van het onderzoeksrapport. 

2. Indien een rashond deelneemt aan de MAG-test bij een organisator anders dan de rasvereniging(en) 
van dit ras, dient de eigenaar schriftelijk, tegelijk met de inschrijving, aan te geven akkoord te gaan 
dat de uitslag wordt verstrekt aan de betreffende rasvereniging(en).  

3. Voor het certificaat wordt uitsluitend de normering van de MAG-test, zoals vastgesteld door de Raad 
van Beheer, in aanmerking genomen, zoals deze standaard voor het betreffende ras worden 
uitgevoerd.  
Wanneer op verzoek van de rasvereniging(en) extra testonderdelen zijn toegevoegd, is de 
gedragskeurmeester verplicht deze ook op het onderzoeksrapport in te vullen. 

4. Honden van een niet-erkend ras kunnen, mits zij te identificeren zijn, deelnemen aan de MAG test. 
Voor deze honden geldt de standaardnormering. 

 
Artikel 1.7 Herkansing  
Honden die reeds een keer zijn getest met een onvoldoende resultaat kunnen, na het verstrijken van een 
periode van minimaal twee maanden, één maal opnieuw aan een MAG-test deelnemen. 
 
Artikel 1.8 Aansprakelijkheid 
1. Hij die een hond voor een MAG-test heeft ingeschreven, is aansprakelijk voor de eventuele schade 

die deze hond aan personen, andere honden of goederen toebrengt, ook indien de inschrijver de 
zorg voor de hond aan een ander heeft toevertrouwd. 

2. Noch de organiserende vereniging van de MAG-test noch enige namens deze optredende 
functionaris, dan wel met de organisatie c.q. beoordeling belaste functionarissen kunnen voor de in 
het eerste lid bedoelde schade aansprakelijk worden gesteld. 

 
 
 
 
 
 



  

 5  

HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN  VOOR ORGANISEREN  MAG-TEST  
 
Artikel 2.1 Het organiseren van MAG-testen  
1. Ieder bij de Raad van Beheer aangesloten vereniging, de Commissie, als ook een niet bij de Raad 

aangesloten hondenorganisatie heeft het recht om zich schriftelijk tot de Raad van Beheer te wenden 
met het verzoek om een MAG-test te organiseren.   

2. De Raad van Beheer beslist binnen vier weken na ontvangst van het in het eerste lid bedoelde 
verzoek of een vergunning tot het organiseren van de MAG-test wordt verleend.  

 
Artikel 2.2 Apparatuur 
De organisator draagt zorg voor de aanwezigheid van een videocamera voor de opnamen 
 van de uit te voeren MAG testen. De filmer moet steeds een zodanige positie ten opzichte  
van stimulus en hond innemen, dat de reactie van de hond op de stimulus duidelijk 
 waarneembaar is. Gezichtuitdrukking (oren spel/lip) en staart (hoog/laag). 
Tevens dient een deugdelijk elektronisch identificatie afleesapparaat voor het controleren van het 
elektronisch identificatienummer van de hond beschikbaar te zijn. Dit afleesapparaat dient ook geschikt te 
zijn om AVID chips uit te lezen. 
 
Artikel 2.3 Terrein  
1. De organisator zorgt voor het uitvoeren van de MAG-test voor een van gras voorzien buitenterrein 

met een minimale oppervlakte  van 750 m2 met één zijde van ten minste  20 m. Het terrein dient 
rondom te zijn voorzien van een afrastering (hekwerk). Voorts moet een kantine met 
toiletgelegenheid en een afzonderlijke ruimte voor de uitwerking van de testresultaten in de nabijheid 
beschikbaar te zijn. 

2. De organisator zorgt tevens voor een ruimte waar honden kunnen verblijven die op dat moment niet 
beoordeeld worden, zodat zij geen verstoring opleveren voor de te beoordelen hond. 

 
Artikel 2.4 Indiening verzoek  
1. Een verzoek voor het organiseren van een MAG-test als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, dient door de 
organisator minimaal twee maanden voor de datum waarop men de test wenst te laten plaatsvinden te 
worden ingediend, onder vermelding van de namen van de beide keurmeesters  en de testleider die zijn 
uitgenodigd en deze uitnodiging hebben aanvaard.   
De organiserende vereniging dient tevens tenminste drie geoefende testhelpers te hebben uitgenodigd. Het 
verzoek dient te geschieden met gebruikmaking van een bij de Raad van Beheer te verkrijgen 
aanvraagformulier MAG-test (zie bijlage 1).  
2. Tegelijkertijd met de indiening van het verzoek voor het organiseren van een MAG-test, dient een door de 
Raad van Beheer vastgesteld  bedrag per hond naar de Raad van Beheer te zijn overgemaakt. De hoogte 
van het verschuldigde bedrag wordt in de jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgestelde Tarievenlijst 
opgenomen.  
Indien er op de dag van de test minder honden mee doen dan waarvoor betaald is, vindt geen restitutie 
plaats. 
3. Tenminste drie weken voor de datum waarop men de test wenst te laten plaatsvinden wordt door de 
organiserende vereniging aan de Raad van Beheer het aantal deelnemende honden doorgegeven. (zie ook 
artikel 5.8). 
4. De door de Raad van Beheer zelf georganiseerde (door de Commissie) MAG-testen vallen buiten de 
onder dit artikel gestelde bepalingen. 
 
Artikel 2.5 Acceptatie  
Indien het verzoek om een MAG-test te organiseren als bedoeld in artikel 2.1 tweede lid door de Raad van 
Beheer is ingewilligd, wordt een vergunning daartoe, zijnde een voor akkoord getekend exemplaar van het 
aanvraagformulier MAG-test, aan de organisator teruggezonden.  
 
Artikel 2.6 Afgelasting  
Indien, om welke reden dan ook, een MAG-test op de vastgestelde datum geen doorgang kan vinden, is de 
organiserende vereniging gehouden zo spoedig mogelijk de desbetreffende keurmeesters, testleider en de 
Raad van Beheer hiervan op de hoogte te stellen. 
Indien de MAG-test geen doorgang vindt, terwijl het verschuldigde bedrag reeds is overgemaakt aan 
de Raad van Beheer, wordt het geld teruggestort met aftrek van   de administratiekosten zoals 
vastgelegd in de tarievenlijst van de Raad van Beheer. 
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HOOFDSTUK 3.  FUNCTIONARISSEN  
  
Artikel 3.1 Testleider  
De organiserende vereniging wijst voor iedere MAG-test in overleg met de Raad van Beheer een testleider 
aan. 
 
Artikel 3.2 Taken testleider 
1. De testleider is belast met de voorbereiding en de zorg voor een ordelijk verloop van de MAG-test 

overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en bijbehorende protocol. 
2. Hij staat gedurende de gehele test ter beschikking van de keurmeesters. 
3. De testleider controleert de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerde testhelpers, het benodigde 

testmateriaal, de draagnummers en andere benodigdheden, aanwezigheid opname apparatuur. 
4. Hij draagt zorg voor de controle op de identificatie van de deelnemende honden. 
5. Hij draagt zorg voor de controle van de gegevens en de ondertekening van het onderzoeksrapport 

door de eigenaar van de deelnemende hond. 
6. Hij draagt zorg voor de inname van een kopie van de stamboom van de deelnemende honden die in 

het N.H.S.B. staan ingeschreven.  
 
Artikel 3.3 Testhelpers  
De helpers mogen geen familie of kennissen zijn van de geleider/eigenaar van de hond. Zij moeten ouder zijn 
dan 16 jaar en mogen de hond niet kennen. 
 
Artikel 3.4 MAG-Gedragskeurmeester 
1. MAG-testen voor een bepaald morfologisch type worden verricht door twee keurmeesters, die 

bevoegd zijn voor het desbetreffende morfologische type. Eventueel kunnen maximaal twee aspirant 
gedragskeurmeesters worden toegevoegd. 

2. Het is keurmeesters niet toegestaan kennis te nemen van de gegevens van de hond. De testleider 
dient hierop toe te zien. 

 
Artikel 3.5 Gedelegeerde 
1 Als gedelegeerde zal in principe de portefeuillehouder gedrag van de Raad van Beheer, of een in zijn 

naam afgevaardigde persoon optreden dan wel een van de beide keurmeesters of de testleider 
treedt als zodanig op. 

2 Klachten de uitvoering en/of beoordeling betreffende, kunnen ter plaatse aan de gedelegeerde 
worden voorgelegd, die daarop terstond beslist. 

 
 
HOOFDSTUK 4. UITVOERINGSBEPALINGEN  
 
Artikel 4.1 Aantal te testen honden  
1. Aan een MAG-test mogen op één dag per twee keurmeesters ten hoogste tien honden worden 

toegewezen.  
2. Bij meer dan 10 honden zal een tweede MAG-test met 2 andere keurmeesters, al dan niet op 

dezelfde dag, moeten worden georganiseerd.  
4.  
 
Artikel 4.2 Uitnodiging keurmeesters 
Nadat de organisator met de keurmeesters de datum voor een te organiseren MAG-test heeft gereserveerd, 
wordt deze afspraak binnen twee weken schriftelijk bevestigd aan de keurmeesters. Bij het in gebreke blijven 
van de schriftelijke bevestiging kan de afspraak als niet gemaakt worden beschouwd. 
 
Artikel 4.3 Dagindeling  
Uiterlijk één week voor de datum waarop de MAG-test zal plaatsvinden, treedt de organisator met de 
keurmeesters in overleg over het tijdstip van aanvang en de verdere dagindeling. 
 
Artikel 4.4 Plaats  
Uiterlijk één week voor de datum waarop de MAG-test zal plaatsvinden, stuurt de organiserende vereniging  
aan de keurmeesters, de testleider, de testhelpers en eventueel de aspirant-gedragskeurmeesters schriftelijk 
een uitnodiging voor de MAG-test. Een duidelijke routebeschrijving naar het terrein of het punt van 
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ontmoeting, alsmede informatie over het in artikel 4.5 bedoelde contactpunt, tijdstip van aanvang en het 
aantal en soort deelnemende honden wordt bij deze uitnodiging gevoegd.  
 
Artikel 4.5 Contactpunt  
De organisator draagt er zorg voor dat aan de keurmeesters, testleider, testhelpers en eventueel aan de 
aspirant keurmeesters een telefoonnummer bekend wordt gemaakt dat als contactpunt dient. Dit 
telefoonnummer dient minimaal twee uren voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van de MAG-test 
bereikbaar te zijn, zodat onvoorziene omstandigheden aldaar tijdig gemeld kunnen worden. 
 
Artikel 4.6 Wijziging  MAG-keurmeester  
1. Een keurmeester is gehouden te verschijnen op een door hem toegezegde en door de 

organiserende vereniging schriftelijk bevestigde MAG-test.  
2. Indien een keurmeester wegens ziekte of andere zeer dringende (persoonlijke) omstandigheden niet 

in staat is om de MAG-test af te nemen, stelt hij de organiserende vereniging hiervan zo spoedig 
mogelijk in kennis. 

3. Ingeval een keurmeester is verhinderd, kan de organiserende vereniging een andere keurmeester 
vragen de taak van de verhinderde keurmeester over te nemen. De artikelen 4.2 t/m 4.5 zijn zoveel 
mogelijk van toepassing.  

4. Indien voor de MAG-test niet voorzien kan worden in de vervanging van de verhinderd zijnde 
keurmeester kan de organiserende vereniging  in overleg met de reeds aangezochte keurmeester(s) 
de MAG-test tot ten hoogste drie maanden na de geplande dag uitstellen. Bij langer uitstel is sprake 
van een nieuwe MAG-test en dient ook de aanvraagprocedure zoals beschreven in dit reglement  
opnieuw te worden gevolgd.   

5. Omtrent de toepassing van het tweede, derde en vierde lid van dit artikel informeert de 
organiserende vereniging  de Raad van Beheer. 

 
Artikel  4.7    Wijziging testleider 
1. Een testleider is gehouden te verschijnen op een door hem toegezegde en door de organiserende 

vereniging schriftelijk bevestigde MAG-test. 
2. Indien een testleider wegens ziekte of andere zeer dringende (persoonlijke) omstandigheden niet in 

staat is om aan de MAG-test deel te nemen, stelt hij de organiserende vereniging hiervan zo spoedig 
mogelijk in kennis. 

3.        Ingeval een testleider is verhinderd, kan de organisator een andere testleider 
           vragen de taak over te nemen. De artikelen 4.4 t/m 4.5 zijn zoveel mogelijk van toepassing. 
4.       Indien voor de MAG-test niet voorzien kan worden in de vervanging van de verhinderd zijnde    

testleider, kan de organiserende vereniging in overleg met de reeds aangezochte keurmeester(s) de 
MAG-test  tot ten hoogste drie maanden na de geplande dag uitstellen. Bij langer uitstel is sprake 
van een nieuwe MAG-test en dient ook de aanvraagprocedure zoals beschreven in dit reglement 
opnieuw te worden gevolgd. 

5. Omtrent de toepassing van het tweede, derde en vierde lid van dit artikel informeert de 
organiserende vereniging deRaad van Beheer. 
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HOOFDSTUK 5. INSCHRIJVING EN TOELATING  
 
Artikel 5.1 Identificatie  
Aan een MAG-test kunnen honden deelnemen, die bij een door de Raad van Beheer, dan wel door een door 
de Fédération Cynologique Internationale erkende organisatie, zijn geregistreerd en d.m.v. elektronische chip 
geïdentificeerd kunnen worden. 
Deelname aan een MAG-test is tevens toegestaan aan honden van een niet-erkend ras en/of (ras)kruisingen, 
mits zij d.m.v.  elektronische chip geïdentificeerd kunnen worden. 
 
Artikel 5.2 Honden uit het buitenland  
Rashonden van een in het buitenland wonende eigenaar kunnen worden ingeschreven, indien betrokkene 
kan aantonen in dat land lid te zijn van een rasvereniging, die functioneert onder het gezag van een door de 
Fédération Cynologique Internationale erkend lichaam. 
 
Artikel 5.3 Het testen van meerdere rassen door een rasvereniging  
Rasverenigingen kunnen ook andere rassen toelaten op de door hen georganiseerde MAG-test voor het 
betreffende ras. Hiervoor is noodzakelijk dat de organisator bereid is voor meerdere rassen de test te 
organiseren en zorg kan dragen voor gekwalificeerde keurmeesters voor de betreffende rassen. Hierbij dient 
men rekening te houden met eventuele afwijkende Normeringen voor bepaalde rassen. 
De Raad van Beheer zal slechts toestemming verlenen als de belangen van de rasverenigingen niet worden 
geschaad. 
 
Artikel 5.4 Leeftijd  
Voor de in dit reglement opgenomen MAG-test kunnen slechts honden worden ingeschreven die op de dag 
voorafgaand aan de MAG-test minimaal de leeftijd van 18 maanden hebben bereikt. 
De hond dient tijdens de MAG-test begeleidt te worden door een persoon ouder dan 18 jaar. 
 
Artikel 5.5 Inschrijvingsformulier voor een MAG-test met certificaat. 
1. Inschrijving voor een MAG-test met certificaat  geschiedt met gebruikmaking van een door de 

rasvereniging verstrekt inschrijvingsformulier. 
2. Op het inschrijvingsformulier dient de inschrijver te verklaren: 
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(a) dat hij bekend is met de statuten en overige reglementen van de Raad van Beheer, 
alsmede dat hij door inschrijving deze reglementen en de rechtsmacht van de Raad 
van Beheer aanvaardt;  

(b) dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend, gedurende de laatste   
twaalf  weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor  
besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt. 

(c) dat hij de hond niet aan de MAG-test zal onderwerpen als de onder (b) bedoelde 
omstandigheden zich alsnog mochten voordoen; 

(d) dat hij akkoord gaat met het verstrekken van de uitslag van de MAG-test aan de 
rasvereniging(en). 

3. Op het inschrijvingsformulier dienen de volgende gegevens te zijn opgenomen:  
(a) de volledige gegevens van de hond d.w.z. volledige naam, geslacht, geboortedatum,  

chipnummer en, indien opgenomen in het N.H.S.B. of buitenlands stamboek, het 
stamboeknummer. 

(b) naam  en adres van de eigenaar. 
(c) ras en/of variëteit. 
(d) voor niet-rashonden dient het hondenpaspoort aanwezig te zijn. 
 

Artikel 5.6 
Vervallen 
 
Artikel 5.7 Kopie stamboom of identificatiebewijs.  
1. Voor honden, opgenomen in het N.H.S.B (of buitenlands stamboek) dient de eigenaar vóór de 

aanvang van de MAG-test een kopie van de stamboom, of kopie hondenpaspoort voor niet 
rashonden, van de deelnemende hond aan de testleider af te geven. Indien deze kopie niet 
wordt verstrekt, zal de hond niet deel kunnen nemen aan de betreffende MAG-test. Voor 
honden, niet opgenomen in het N.H.S.B. (of buitenlands stamboek) dient een 
identificatiebewijs beschikbaar te zijn.  

 
Artikel 5.8 Onderzoeksrapport  
1. De organiserende vereniging draagt zorg dat per deelnemende hond het vereiste 

onderzoeksrapportaanwezig is.  
2. Deze onderzoeksrapporten dienen minimaal drie weken vóór de testdatum bij de Raad van 

Beheer te worden aangevraagd.  
3. Bij de aanvraag dient het aantal deelnemende honden te worden doorgegeven. 
4. Het onderzoeksrapport moet door de eigenaar/geleider van de deelnemende hond  worden 

ondertekend. 
 
HOOFDSTUK 6. AANVULLENDE BEPALINGEN 
 
Artikel 6.1 Afbreken test   
1. De keurmeesters en testleider kunnen in gezamenlijk overleg besluiten tot het afgelasten van 

een MAG-test, indien: 
a) gevaar voor de aanwezigen of de honden te duchten is; 
b) het testveld niet aan de eisen voldoet of onbegaanbaar is (geworden); 
c) in strijd met de reglementen is gehandeld; 
d) andere dringende redenen het noodzakelijk maken de MAG-test geen doorgang te 

laten vinden. 
2. De eigenaar/geleider of de keurmeesters kunnen in individuele gevallen tijdens de test van 

een hond te allen tijde besluiten de MAG-test af te breken. 
 
Artikel 6.2 Loopsheid  
1. Loopse teven worden niet uitgesloten van de MAG-test  
2.  Loopse teven worden getest nadat alle andere deelnemende honden de test hebben 

afgelegd.  
 
Artikel 6.3 Toegang testterrein.  
1. Op het testterrein mogen zich tijdens het afnemen van een MAG-test geen andere personen 

bevinden dan de personen wier aanwezigheid op grond van dit reglement voor de uitvoering 
van de MAG-test noodzakelijk is. 
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2. Een door de Raad van Beheer verstrekt legitimatiebewijs geeft toegang tot alle terreinen en 
gebouwen die gebruikt worden voor de uitvoering van de MAG-test.  

3. De leden van het bestuur van de Raad van Beheer, alsmede de leden van de Commissie 
hebben het recht ter plaatse een onderzoek in te stellen, wanneer zij vermoeden dat in strijd 
met de reglementen is of wordt gehandeld. 

 
Artikel 6.4 Administratie  
Na uitwerking van de observaties worden de testresultaten door de keurmeesters op het 
onderzoeksrapport vermeld en bekrachtigd door hun handtekening. 
De volledig ingevulde onderzoeksrapporten dienen samen met de filmopnames binnen één week na 
datum van de MAG test bij de Raad van Beheer in bezit zijn. 
 
Artikel 6.5 Testresultaten 
Indien de keurmeesters twijfel hebben over een bepaald testresultaat wordt dat resultaat pas gegeven 
na analyse van de videobeelden van de hond. 
 
Artikel 6.6  Klachten 
De keurmeesters, de testleider en de organiserende vereniging hebben het recht klachten betreffende 
de gang van zaken tijdens een MAG-test aan het Tuchtcollege voor te leggen zonder het daarvoor 
geldende bedrag te storten.  
 
Artikel 6.7 Procedure toezending MAG-test resultaten 
1. Binnen een week na een MAG-test met certificaat stuurt de testleider de volledig ingevulde en 

ondertekende onderzoeksrapporten en eventueel kopie-stambomen, kopie hondenpaspoort 
aan de Raad van Beheer in een door deze afdeling daarvoor verstrekte  envelop met 
antwoordnummer. 

2. Door de Raad van Beheer zal aan de eigenaar van de betreffende hond de uitslag van de 
MAG-test, tezamen met  het  onderzoeksrapport en het certificaat  worden toegezonden. 

3. Wanneer veldformulieren zijn gebruikt, worden deze na de test gedurende een periode van 
minimaal drie maanden door de keurmeester bewaard.  

4. Onder vermelding van het toegekende registratienummer kan, tot maximaal drie maanden na 
afloop van de test, informatie over de testresultaten door de eigenaar/geleider bij de 
keurmeesters van de MAG-test worden opgevraagd. 

 
Artikel 6.8 Publicatie 
1. De Raad van Beheer is gerechtigd de onderzoeksresultaten openbaar te maken, waarbij de 

persoonsgegevens van de eigenaar/houder achterwege dienen te blijven. 
2. De organisator van de MAG-test is alleen gerechtigd de onderzoeksresultaten openbaar te 

maken met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Beheer. Ook in dat geval dienen de 
persoonsgegevens van de eigenaar/houder achterwege te blijven. 

 
 
HOOFDSTUK 7. SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 7.1 Strafbaarheid. 
1. Indien de geleider  tijdens de MAG-test handelt in strijd met, door of krachtens de Raad van 

Beheer vastgestelde reglementen kunnen de keurmeesters in onderling overleg de combinatie 
van verdere  deelname aan de MAG-test uitsluiten. 

2. Indien het in het eerste lid bedoelde handelen aan de geleider verweten kan worden kan de 
Raad van Beheer worden verzocht te besluiten een klacht in te dienen bij het Tuchtcollege.  

 
Artikel 7.2 Bijzondere gevallen 
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur van de Raad van 

Beheer.  
2. In bijzondere gevallen kan de Commissie namens de Raad van Beheer  van één of meer 

bepalingen van dit reglement dispensatie verlenen. Van een besluit tot het verlenen van 
dispensatie wordt afschrift gezonden aan de betreffende rasvereniging. 
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Artikel 7.3 Bezwaar en beroep  
1. Gedurende een periode van vier weken nadat de uitslag van de MAG-test aan de 

eigenaar van de hond is verzonden, kan bezwaar tegen de uitvoering en/of  beoordeling 
van de test of testonderdelen dan wel de beslissingen op klachten als bedoeld in artikel 
3.5 lid 2. worden aangetekend bij de Commissie onder vermelding van de bezwaren die 
tegen de uitslag c.q. de beslissing bestaan. 

2. De opgenomen filmbeelden worden via WeTransfer naar de Raad van Beheer 
gestuurd, ggw@raadvanbeheer.nl 

a. Een kopie hiervan wordt verzonden (per e-mail) aan de betreffende 
gedragskeurmeesters van die dag, en om commentaar gevraagd, onder 
vermelding dat het een beroepszaak betreft. 

b. De betreffende gedragskeurmeesters motiveren na bestudering van de beelden 
hun besluit. 

c. Tevens ontvangen 2 andere gedragskeurmeesters de beelden samen met een 
afschrift van het onderzoeksrapport van de keurmeesters ter plaatse. Zij zullen na 
bestudering hiervan aangeven of zij het bezwaar  terecht vinden of niet.  

d. Ingeval van  twijfel is de mening van de keurmeesters van de  betreffende dag 
doorslaggevend. 

3. Op het bezwaarschrift wordt namens de Raad van Beheer door de Commissie binnen 
acht weken na de ontvangst daarvan, een schriftelijke beslissing aan de indiener 
verzonden. De Commissie kan deze termijn met ten hoogste vier weken verlengen. 

4. De beslissing op het bezwaarschrift als bedoeld in het vorige lid wordt aangemerkt als 
voor beroep vatbare beslissing, waartegen beroep kan worden ingesteld bij de 
Geschillencommissie. Voor de behandeling van dit beroepschrift dienen de daaraan 
verbonden kosten, zoals vastgelegd in het Tarievenbesluit, vooraf  naar de Raad van 
Beheer te worden overgemaakt. Dit bedrag zal, in het geval het beroepschrift gegrond 
wordt verklaard, worden gerestitueerd. 

5. Indien er een fout bij de uitvoering is geconstateerd en dus de eigenaar van de hond 
in het gelijk is gesteld, mag de MAG-test over als eerste test (of tweede test, als dit de test 
is waarbij men in beroep is gegaan). De kosten hiervan zijn voor de rasvereniging, maar 
er hoeft geen afdracht te worden gedaan aan de Raad van Beheer. 

 
Artikel 7.4 Titel  
Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement MAG-test” 
Dit Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 22 juni 
2019, en treedt in werking op 1 augustus 2019. 
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