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Het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland;
Gelet op het bepaalde in artikel 32, lid 4 van het Huishoudelijk Reglement;
Mede gelet op het bepaalde in het Kaderreglement voor de Kynologisch Opleidingen zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op zaterdag 8 december 2007;
BESLUIT:
Tot vaststelling van de volgende Uitvoeringsregels voor de organisatie en de uitvoering van
rasexamens en voor de beoordeling van de kandidaten voor deze examens, samengevat
“Uitvoeringsregels Keurmeesterbeleid”.

Hoofdstuk 1: Begrips- en algemene bepalingen
ARTIKEL 1
1. In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Het Bestuur Raad van Beheer: het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland.
b. VKK: het bestuur van de Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland.
c. KR: het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
in Nederland.
d. Kaderreglement Kynologische Opleidingen: het Kaderreglement voor de Kynologische
Opleidingen zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van zaterdag 8 december
2007.
e. Portefeuillehouder Keurmeesterzaken: een door het Bestuur Raad van Beheer uit hun midden
aangewezen persoon.
f. Rasvereniging: de in de Statuten en overige reglementen genoemde en door het Bestuur
Raad van Beheer erkende Aangesloten Vereniging die de belangen van een of meerdere
rassen behartigt.
g. Rasexamen: een praktische en theoretische vaardigheidstoets van de kennis en kunde van
een kandidaat getoetst door een examencommissie, dit om te kunnen bepalen of de
kandidaat geschikt is om zelfstandig het betreffende ras op basis van exterieur, beweging en
rastypische kenmerken te kunnen beoordelen, kwalificeren en plaatsen
h. Examencommissie: een combinatie van exterieurkeurmeesters en afgevaardigden van de
VKK en/of de Raad van Beheer, aan te wijzen en te benoemen door het Bestuur Raad van
Beheer.
i. Examinator: de voor het ras erkende exterieurkeurmeester die door het Bestuur Raad van
Beheer is aangewezen om het examen voor het betreffende ras af te nemen. De examinator
is lid van de examencommissie.
j. Exterieurkeurmeester: ieder die op een expositie een oordeel over het uiterlijk van (een deel
van) de te keuren honden moet uitspreken alsmede ieder die op een rasexamen een oordeel
over de prestaties van (een deel van) de deelnemers moet uitspreken.
k. Expositie: een door een Aangesloten Regionale Vereniging of een Aangesloten Rasvereniging georganiseerd evenement dat ten doel of mede ten doel heeft, de ingeschreven
honden naar hun onderlinge waarde te beoordelen.
l. Kandidaat: de persoon die zichzelf schriftelijk voor het mogen doen van een rasexamen
opgeeft en door het Bestuur Raad van Beheer wordt gevraagd en aangewezen om dit
rasexamen af te leggen.
m. Honden: de vertegenwoordigers van het ras die voor het rasexamen worden gebruikt en door
de keurmeesters in de examencommissie zijn aangewezen.
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n. Rasstandaard: een beschrijving van het ras, vastgesteld door de Fédération Cynologique
Internationale (FCI).
o. Legitimatiebewijs: een door de Nederlandse Overheid erkend bewijs dat geldt voor de
legitimatie van personen i.c. een paspoort of identiteitsbewijs.
p. Gedragscode: door het Bestuur Raad van Beheer en de VKK opgestelde gedragsregels voor
Exterieurkeurmeesters.
q. Loopbaantraject: een tussen het Bestuur Raad van Beheer en exterieurkeurmeester
afgesproken traject waarbij voor de exterieurkeurmeester binnen een bepaalde periode
rasexamens binnen bepaalde rasgroepen worden afgesproken.
r. Aspirantgroepskeurmeesters: exterieurkeurmeesters die door het Bestuur Raad van Beheer
zijn aangewezen om op Nederlandse exposities een beste van de rasgroep aan te wijzen.
s. Erekeurmeester: een exterieurkeurmeester die niet meer actief keurt en op basis van zijn/haar
verdiensten voor de kynologie en langjarige ervaring met keuren benoemd wordt tot
erekeurmeester.
t. Seminar: een opleidingstraject voor één of enkele rassen die op enigerlei wijze met elkaar
verwant zijn en op Nederlandse exposities niet of nauwelijks voorkomen.
u. Rasspecialist: een keurmeester die het ras zelf gefokt en/of tentoongesteld heeft en/of van
buitengewone betekenis is geweest voor het betreffende ras.
v. Best in Show keurmeester: de exterieurkeurmeester die bevoegd is om in de erering de hond
aan te wijzen die Beste van de Expositie wordt.
w. Allround keurmeester: De exterieurkeurmeester die gerechtigd is om op nationaal en
internationaal niveau binnen de FCI en haar partners alle rassen te beoordelen en plaatsen.
x. Bureau Raad van Beheer: het Bureau van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland.
2. De in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement opgenomen
definities zijn eveneens van toepassing op dit Uitvoeringsreglement.
ARTIKEL 2
1. Om aan een rasexamen te kunnen deelnemen dient de kandidaat:
a. het examen Exterieur en Beweging met goed gevolg te hebben afgelegd;
b. ingeschreven te zijn in het GBA register van een Nederlandse gemeente en daadwerkelijk in
Nederland woonachtig te zijn;
c. Het examengeld tijdig vooraf te hebben voldaan.
d. Het “Toelatingsformulier kandidaat exterieurkeurmeester” volledig ingevuld te hebben ingediend bij het Bureau Raad van Beheer.
2. Indien een kandidaat met Nederlandse Nationaliteit, niet ingeschreven in het GBA register van
een Nederlandse gemeente, tóch aan een rasexamen wil deelnemen, dan kan dat tot het moment
waarop de kandidaat meer dan 36 maanden in het buitenland woonachtig is. Na deze periode
wordt de kandidaat voor alle rasexamens van de kandidatenlijsten geschrapt en kan de kandidaat
zich alleen nog maar als kandidaat opgeven als de kandidaat wederom in het GBA van een
Nederlandse gemeente ingeschreven is.
3. Het aantal rassen waarvoor een kandidaat zich op de lijst van rasexamens mag laten plaatsen is
gemaximeerd:
a. Een kandidaat die is geslaagd voor het examen Exterieur en Beweging en nog geen
keurmeester is, kan zich gemotiveerd opgeven voor maximaal 5 rassen, waarbij hij/zij
aantoonbaar betrokken is.
b. Een kandidaat die al keurmeester voor één ras is, kan zich gemotiveerd opgeven tot een
maximum van 10 rassen waarbij hij/zij aantoonbaar betrokken is.;
c. Een kandidaat die al keurmeester voor twee rassen is, kan zich gemotiveerd opgeven tot een
maximum van 15 rassen waarbij hij/zij aantoonbaar betrokken is;
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d. Een kandidaat die voor drie rassen binnen dezelfde rasgroep tot keurmeester is benoemd,
kan zich opgeven voor alle rassen binnen die rasgroep waarbinnen hij/zij keurmeester is.
e. Voor elke rasgroep anders dan genoemd onder d of waarin compact examen gedaan mag
worden, geldt dat de kandidaat bij elke volgende benoeming maximaal 5 rassen mag
toevoegen aan de lijst van rasexamens waarvoor hij/zij examen wil doen.
4. De kandidaat is verplicht om het Bureau Raad van Beheer, de VKK en de rasvereniging(en)
schriftelijk van zijn keuze van de diverse rassen op de hoogte te stellen, waarbij elk ras en de
rasgroep afzonderlijk genoemd wordt.
5. Opgave door de kandidaat is verplicht voor alle vormen van rasexamens.
ARTIKEL 3
1. Het Bureau Raad van Beheer houdt per ras een lijst van kandidaten bij. De volgorde op de lijst
wordt bepaald door de datum waarop het schriftelijke verzoek van de kandidaat bij het Bureau
Raad van Beheer is binnengekomen, met dien verstande dat de kandidaat die zich het eerste
heeft aangemeld, het hoogst op de lijst staat.
2. De rasvereniging(en) mag/mogen maximaal vier voorkeurskandidaten aangeven die in ieder geval
het rasexamen mogen afleggen.
3. Met de aanvraag om geplaatst te worden op de lijst van kandidaten voor een rasexamen geeft de
kandidaat automatisch aan er geen bezwaar tegen te hebben dat zijn naam en adres- en
mailgegevens worden doorgeven aan de betreffende rasvereniging(en) en de VKK.
4. Plaatsing op de lijst van kandidaten wordt door het Bureau Raad van Beheer schriftelijk aan de
kandidaat bevestigd.
5. Bij zijn aanvraag vermeldt de kandidaat zijn naam en het adres in de gemeente waar hij/zij staat
ingeschreven, zijn/haar telefoonnummer en zijn/haar e-mailadres. Voor het geval de kandidaat
zich voor de eerste maal voor een ras als kandidaat opgeeft, vermeldt de kandidaat ook zijn
geboortedatum én de datum waarop de kandidaat het diploma Exterieur en Beweging heeft
behaald.
6. Het Bureau Raad van Beheer zendt desgevraagd te allen tijde een lijst van kandidaten per ras
door aan de rasvereniging en/of de VKK.
7. De kandidaat ontvangt tegelijk met de oproep voor het rasexamen een factuur, die binnen de
daarop gestelde termijn moet worden voldaan. Restitutie van de betaling is in geen enkel geval
mogelijk.
8. Bij niet tijdige betaling wordt de kandidaat van de lijst voor het betreffende rasexamen c.q. de
betreffende rasexamens afgevoerd en is hij/zij dus niet meer gerechtigd het rasexamen c.q. de
rasexamens te doen.
ARTIKEL 4
1. De kandidaat dient zich desgevraagd en desgewenst voordat de kandidaat het rasexamen aflegt
door middel van een geldig legitimatiebewijs te kunnen legitimeren.
2. Een rasexamen wordt per ras afgelegd. De kandidaat moet daarbij beschikken over de volgende
kennis en kunde, één en ander ter beoordeling van de examencommissie:
a. Praktische Kennis van het ras:
1. Het vermogen om in de praktijk vertegenwoordigers van het ras op basis van rastypische
en andere aspecten op minimaal aanvaardbare wijze te kwalificeren, beoordelen en
plaatsen;
2. Het vermogen om de bevindingen in rastypische bewoordingen en in een logische
opbouw in een geschreven keurverslag te verwoorden;
3. Het vermogen om zowel in woord als geschrift aan te geven welke motivatie ten grondslag
heeft gelegen aan het beoordelen en plaatsen van de honden.
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b.

Theoretische kennis van het ras;
1. Gedetailleerde kennis van de rasstandaard en de interpretatie daarvan;
2. Inzicht in de kenmerkende overeenkomsten en verschillen met verwante en andere
vergelijkbare rassen;
3. Kennis van het ontstaan en de geschiedenis van het ras;
4. Kennis van het karakter en gebruik van het ras;
5. Kennis van de gezondheid van het ras;
6. Kennis van de stand van het ras in Nederland en in overige landen;
3. De kandidaat geeft tot genoegen van de examencommissie aan, welke voorbereiding de kandidaat voor dit rasexamen heeft gedaan.

Hoofdstuk 2: Organisatie van een rasexamen
Paragraaf 1: Volledige rasexamens
ARTIKEL 5
1. Het volledig rasexamen bestaat uit het beschrijven, beoordelen, kwalificeren en plaatsen van in
totaal zes honden van het betreffende ras, verdeeld over drie reuen en drie teven. Bij de
beoordeling hoort ook het aanwijzen van de beste van alle honden die voor het rasexamen zijn
uitgezocht.
2. Bij het volledig rasexamen waarbij er binnen één rasstandaard meerdere variëteiten zijn, beslist
het Bestuur Raad van Beheer op hoeveel honden én in welke variëteiten examen moet worden
gedaan.
3. De organisatie van een volledig rasexamen geschiedt in nauw overleg met de betreffende
rasvereniging en wordt schriftelijk door de betreffende rasvereniging bij het Bureau Raad van
Beheer aangevraagd. Het Bureau Raad van Beheer bevestigt eveneens schriftelijk de ontvangst
van de aanvraag en het besluit daarop. Een volledig rasexamen wordt minimaal acht maanden
vóór de datum waarop het rasexamen zou moeten plaatsvinden, bij het Bureau Raad van Beheer
aangevraagd.
4. Een besluit op het mogen houden van een volledig rasexamen door het Bestuur Raad van Beheer
wordt minimaal zes maanden voorafgaande aan de datum waarop het volledige rasexamen
gehouden bekend gemaakt bij de rasvereniging, de VKK en de kandidaten die op de lijst voor het
betreffende ras staan.
De opleiding t.b.v. het volledig rasexamen
ARTIKEL 6
1. De rasvereniging verzorgt de opleiding voor alle kandidaten die op de lijst voorkomen en de uitnodigingen daarvoor.
2. Het opleidingstraject vindt plaats in de periode twaalf maanden tot twee maanden voorafgaand
aan het volledige rasexamen.
3. Het verzorgen van een opleidingstraject is verplicht.
4. Bij de opleiding komen in elk geval aan de orde:
a. Gedetailleerde kennis van de rasstandaard en de interpretatie daarvan;
b. Inzicht in de kenmerkende overeenkomsten en verschillen met verwante en andere vergelijkbare rassen;
c. Kennis van het ontstaan en de geschiedenis van het ras;
d. Kennis van het karakter en gebruik van het ras en de activiteiten die de rasvereniging op basis
hiervan ontplooit;
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5.
6.
7.

8.

e. Kennis van de gezondheid van het ras en de eventuele eisen die de rasvereniging op basis
hiervan stelt aan de fokkerij;
f. Kennis van de stand van het ras in Nederland en in overige landen;
g. Kennis van de literatuur betreffende het ras;
h. Een beschrijving van de rasvereniging van de activiteiten die deze vereniging in ons land voor
het betreffende ras uitvoert;
i. Het rastypisch beschrijven, beoordelen, kwalificeren en plaatsen van voldoende honden van
allerlei kwaliteit. Daarmee krijgt de kandidaat een goed beeld van de algemene kwaliteit van
het ras in ons land.
De opleiding wordt verzorgd of bijgewoond door minimaal één van de examinatoren die door het
Bestuur Raad van Beheer in de examencommissie is opgenomen.
Bij het opleidingstraject kan ook horen een of meerdere bezoeken aan de activiteiten van de
rasvereniging.
De data van het opleidingstraject worden minimaal drie maanden voor aanvang van het opleidingstraject bekend gemaakt bij alle kandidaten die op de lijst van het Bureau Raad van Beheer
voorkomen.
De rasvereniging mag voor de kosten van de opleiding maximaal een kostendekkend bedrag bij
de kandidaten in rekening brengen.

ARTIKEL 7
1. Rasverenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een
gedeeltelijke vergoeding in de kosten van hun opleidingstraject. Deze vergoeding wordt door het
Bestuur Raad van Beheer verstrekt.
2. De voorwaarden zijn als volgt:
a. Het voorstel moet – voorzien van het opleidingstraject en een kostenbegroting - vóór de start
van de opleiding bij het Bestuur Raad van Beheer worden ingediend en het besluit van het
Bestuur Raad van Beheer moet eveneens vóóraf genomen zijn;
b. De rasvereniging heeft per 1 maart van het betreffende jaar minder dan vierhonderd leden;
c. Van het betreffende ras zijn in het jaar voorafgaand aan het rasexamen minder dan 100 pups
in het NHSB ingeschreven.
3. De onder 1 genoemde vergoeding kan nooit meer bedragen dan éénderde deel van de totale
kosten tot een maximum van € 500,-- per rasexamen per jaar. Daarbij zal dus ook van de
kandidaten een redelijke bijdrage verwacht worden. Deze bijdrage moet in de kostenopzet worden
meegenomen.
4. Rasverenigingen die niet voor vergoeding van de kosten van het opleidingstraject in aanmerking
komen, dienen deze voor eigen rekening te nemen.
ARTIKEL 8
1. Voor kandidaten die aan een volledig rasexamen willen deelnemen is het volgen van een opleidingstraject verplicht.
2. De examencommissie bepaalt in overleg met de rasvereniging(en) welk opleidingsmoment
verplicht is waarbij het laatste opleidingsmoment minimaal twee maanden voor het examen wordt
gehouden. Indien dit voor de kandidaat onmogelijk is om bij te wonen dan dient hij/zij dat
gemotiveerd schriftelijk aan te geven bij het Bureau Raad van Beheer, VKK en rasvereniging. In
dat geval zal er naar een alternatief gezocht worden in overleg met de examencommissie en
rasvereniging(en).
3. Als gemotiveerde afmelding kan onder andere worden beschouwd het moeten werken op de
betreffende dagen, ziek zijn of het moeten uitoefenen van het keurmeesterschap op een
kynologisch evenement.
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4. De rasvereniging geeft minimaal zes weken voor het betreffende rasexamen aan welke kandidaten aan het opleidingstraject hebben deelgenomen en in welke mate zij daaraan hebben
meegedaan.
5. Kandidaten die naar het oordeel van de rasvereniging in onvoldoende mate of zelfs helemaal niet
aan het opleidingstraject hebben deelgenomen komen niet voor het betreffende volledig rasexamen in aanmerking.
De examencommissie voor een volledig rasexamen
ARTIKEL 9
1. Voor elk volledig rasexamen wordt een examencommissie door het Bestuur Raad van Beheer
gevraagd en benoemd.
2. De examencommissie bestaat uit:
a. Twee al voor het ras benoemde exterieurkeurmeesters, zijnde de examinatoren;
b. Eén persoon namens het Bestuur Raad van Beheer, tevens voorzitter van de commissie;
c. Eén persoon namens de VKK.
3. Als zaalwacht tijdens de praktijkexamens wordt een afgevaardigde namens en door de VKK
aangewezen.
4. De rasvereniging doet tegelijk met de aanvraag voor de organisatie van een volledig rasexamen
een voordracht van vier exterieurkeurmeesters (indien gewenst en aangegeven in prioriteitsvolgorde) die hun voorkeur genieten ter benoeming in de examencommissie. De aanvraag en
voordracht dienen minimaal één jaar van tevoren ingediend te worden.
5. Uit deze voordracht zal het Bestuur Raad van Beheer tenminste één benoemen als lid van de
examencommissie.
6. Bij het aanwijzen van keurmeesters in de examencommissie wordt zo mogelijk rekening
gehouden met de aanwijzing van minimaal één specialist voor het betreffende ras.
7. De examinatoren worden uiterlijk 2 maanden na de aanvraag benoemd.
8. Zodra de examinatoren definitief zijn benoemd, worden de namen bekend gemaakt bij de betreffende rasvereniging(en), de VKK en alle kandidaten die op de lijst staan.
ARTIKEL 10
1. Mocht een kandidaat om hem moverende redenen geen rasexamen willen doen, dan dient de
kandidaat zich schriftelijk en wel uiterlijk 6 weken voor het rasexamen af te melden bij het Bureau
Raad van Beheer, de VKK en de rasvereniging(en). Alleen dan behoudt de kandidaat zijn plaats
op de lijst van kandidaten voor een volgend examen voor het betreffende ras.
2. Als moverende redenen worden aangemerkt, het niet kunnen op de examendag en het niet
voldoende kunnen voorbereiden.
3. Indien een kandidaat zich binnen 6 weken voor het betreffende rasexamen zonder geldige reden
af meldt, dan vervalt niet alleen zijn plaats op het rasexamen, maar ook zijn plaats op de lijst van
kandidaten. De kandidaat zal zich dan opnieuw moeten aanmelden als de kandidaat in de
toekomst voor het betreffende ras examen wil doen. Als geldige reden van afmelding wordt
slechts geaccepteerd ziekte, een onverwachte werkopdracht of een ernstige aangelegenheid in de
persoonlijke sfeer.
Toetsing, beoordeling en advisering van het volledig rasexamen
ARTIKEL 11
1. Het volledige rasexamen bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte.
2. Bij het praktische gedeelte beschrijft de kandidaat op een door het Bestuur Raad van Beheer
vastgesteld formulier, de honden. Het formulier moet meteen na afloop en vóór het theoretische
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

gedeelte van het rasexamen door de kandidaat zelf ondertekend worden. De duur van het praktische gedeelte van het rasexamen bedraagt 30 minuten voor drie te keuren honden.
De voorzitter van de examencommissie heeft het recht het rasexamen van een kandidaat te
onderbreken en/of te stoppen als de tijd voor het praktische gedeelte na een waarschuwing overschreden wordt (op indicatie van de zaalwacht) c.q. er andere redenen zijn waarom de kandidaat
het examen niet langer kan c.q. mag voortzetten. De voorzitter deelt deze beslissing per direct
mondeling mede aan de kandidaat en de examencommissie. Binnen twee weken ná het
rasexamen ontvangt de kandidaat een gemotiveerde schriftelijke bevestiging van het besluit van
de voorzitter.
Tijdens het theoretische gedeelte toetst de examencommissie mondeling en in een open discussie met de kandidaat het resultaat van het praktische gedeelte evenals de theoretische kennis
zoals genoemd in artikel 4 van deze Uitvoeringsregels.
De examencommissie legt de beoordeling van de kandidaat eventueel met inhoudelijke
opmerkingen vast op een door het Bestuur Raad van Beheer vastgesteld beoordelingsformulier.
Bij het beoordelen wordt naast de kennis en kunde van het ras ook rekening gehouden met de
presentatie van de kandidaat tegenover de honden, de exposanten, de medekandidaten en de
examencommissie. Mocht de examencommissie van oordeel zijn dat de houding van de kandidaat niet waardig is ten opzichte van een of meerdere eerder genoemde groepen, dan kan zij het
Bestuur Raad van Beheer adviseren een benoeming te onthouden, ook al heeft de kandidaat blijk
gegeven voldoende kennis en kunde te hebben van het ras. De reden van een dergelijk advies
worden gemotiveerd vermeld op het beoordelingsformulier en per direct mondeling aan de
kandidaat medegedeeld.
Het beoordelingsformulier wordt door alle leden van de examencommissie ondertekend. Indien
één of meerdere van de leden het formulier niet willen of kunnen ondertekenen, wordt de reden
daarvan vermeld. Deze reden wordt ook aan de kandidaat medegedeeld.
De examencommissie deelt meteen na afloop van het theoretische gedeelte van het rasexamen
aan de kandidaat het advies mee dat zij aan het Bestuur Raad van Beheer zal uitbrengen. De
besluitvorming neemt maximaal 5 minuten in beslag.

ARTIKEL 12
1. De examinatoren beoordelen de onderdelen genoemd in artikel 4 van deze Uitvoeringsregels en
gesplitst in de onderdelen ‘praktijk’ en ‘theorie’ in totaliteit met voldoende of onvoldoende. Bij het
staken van de stemmen geeft de gedelegeerde namens de Raad van Beheer de doorslaggevende
stem.
2. De kandidaat is voor het rasexamen geslaagd wanneer hij/zij zowel voor het praktische als het
theoretische gedeelte een voldoende behaald heeft.
3. De kandidaat is gezakt indien voor één van beide onderdelen een onvoldoende is behaald.
4. Een kandidaat is gezakt indien de examencommissie redenen heeft aan te nemen dat de kandidaat zich op een onwaardige manier tegenover de honden, exposanten, zijn medekandidaten en/
of de examencommissie heeft gedragen. Het behaalde resultaat van het rasexamen doet dan niet
meer ter zake. Mocht na afloop van een rasexamen blijken dat een kandidaat heeft getracht
tijdens of voorafgaand aan het rasexamen bij de eigenaar of andere aanwezigen informatie te
vergaren over de te keuren honden, dan zal het Bestuur Raad van Beheer deze handelwijze mee
nemen in zijn besluit over het resultaat van het rasexamen van de kandidaat en kan het niet
benoemen voor het ras – ondanks een eventueel positief advies – één van de strafmaatregelen
zijn.
5. Bij een rasexamen voor een ras met één rasstandaard en meerdere variëteiten of een examen
waarbij nauw verwante rassen gelijktijdig geëxamineerd worden, beoordeelt de examencommissie
het totale rasexamen bezien over alle variëteiten of alle rassen waarop examen is gedaan. De
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kandidaat kan slechts slagen of zakken voor het ras inclusief álle variëteiten of voor alle nauw
verwante rassen waarop examen is gedaan.
6. Voor zeer nauw aan elkaar verwante rassen met een eigen rasstandaard en/of rassen met
variëteiten wordt verwezen naar de “Bijlage Subgroepindeling Examen- en Stagerassen en aantallen rassen bij variëteiten en nauw verwante rassen”.
Locatie en organisatie t.b.v. de volledige examens
ARTIKEL 13
1. De Raad van Beheer stelt de locatie voor de volledige rasexamens kosteloos beschikbaar en
draagt zorg voor de indeling van de ruimte voor de praktijk en de theorie.
2. Het Bureau Raad van Beheer draagt zorg voor het tijdig uitnodigen van de kandidaten en de
examencommissie. De kosten ervan zijn voor rekening van de Raad van Beheer.
3. De rasvereniging(en) draagt/dragen elk of in onderling overleg voor eigen rekening en verantwoording zorg voor het vereiste aantal honden van een rastypische verschijning en van een
goede weergave van de algemene kwaliteit van het ras in Nederland (drie reuen en drie teven
plus voor elk geslacht één reserve hond).
4. Het aantal kandidaten voor een volledig rasexamen is gemaximaliseerd:
a. Voor een volledig rasexamen zonder compacte rasexamens maximaal 7 kandidaten.
b. Voor een volledig rasexamen met compacte rasexamens
i. maximaal 5 kandidaten volledig en maximaal 4 kandidaten compact of
ii. maximaal 6 kandidaten volledig en maximaal 2 kandidaten compact.
c. Voor rassen met meerdere variëteiten wordt het aantal kandidaten per ras en variëteit per
geval bepaald.
d. In zeer speciale gevallen kan het Bestuur Raad van Beheer hiervan afwijken in overleg met de
examencommissie en de rasvereniging(en).
Paragraaf 2: Compacte rasexamens
ARTIKEL 14
1. Het compacte rasexamen bestaat uit het beschrijven, beoordelen, kwalificeren en plaatsen van in
totaal drie honden van één ras van een rastypische verschijning en van gelijkwaardige kwaliteit.
Bij de beoordeling hoort ook het aanwijzen van de beste van deze honden.
2. Bij het compact rasexamen waarbij er binnen één rasstandaard meerdere variëteiten zijn, beslist
het Bestuur Raad van Beheer op hoeveel honden én in welke variëteiten rasexamen moet worden
gedaan.
3. De organisatie van een compact rasexamen is in handen van het Bestuur Raad van Beheer en
wordt maximaal eenmaal per kalenderjaar voor een ras georganiseerd met uitzondering van een
gecombineerd examen en/of een compact rasexamen op een keuringsevenement van een rasvereniging.
4. Een besluit tot het houden van een compact rasexamen door het Bestuur Raad van Beheer wordt
minimaal zes maanden voorafgaande aan de datum waarop het compacte rasexamen gehouden
bekend gemaakt bij de rasvereniging(en), de VKK en de kandidaten die op de lijst voor het
betreffende ras staan.
De criteria om compact rasexamen te mogen doen
ARTIKEL 15
1. Om compact rasexamen binnen een rasgroep te mogen doen, moet de kandidaat aan de
volgende criteria voldoen:
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a. Minimaal vijf jaar geleden zijn benoemd voor het eerste ras;
b. Ten minste het vereiste volledige aantal rasexamens in de betreffende FCI Rasgroep met
succes hebben afgelegd. In de bij deze Uitvoeringsregels behorende “Bijlage Subgroepindeling Examen- en Stagerassen en aantallen rassen bij variëteiten en nauw verwante rassen” is
aangegeven hoeveel het aantal vereiste volledige rasexamens per rasgroep bedraagt;
c. Ten minste vijf maal op een expositie te hebben geambteerd.
2. Exterieurkeurmeesters die voor minimaal drie complete FCI rasgroepen zijn benoemd kunnen in
alle verdere FCI rasgroepen compact rasexamen doen, indien zij aan de volgende criteria voldoen:
a. Tussen het eerste ras waarvoor de exterieurkeurmeester is benoemd en het eerste compact
rasexamen dat hij/zij op basis van dit lid mag doen, ligt een periode van minimaal acht jaar;
b. De exterieurkeurmeester is voor minimaal drie complete FCI rasgroepen benoemd waarvan
slechts één rasgroep mag bestaan uit FCI rasgroep 4 of 10.
De opleiding t.b.v. compacte rasexamens
ARTIKEL 16
Voor deelnemers aan een compact rasexamen is het volgen van het volledige opleidingstraject niet
verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.
De examencommissie bij compacte rasexamens
ARTIKEL 17
1. De examencommissie voor een compact rasexamen wordt door het Bestuur Raad van Beheer
gevraagd en benoemd.
2. De examencommissie bestaat uit:
a. Twee al voor het ras benoemde exterieurkeurmeesters;
b. Eén persoon die door het Bestuur Raad van Beheer wordt aangewezen en namens de VKK
en de Raad van Beheer optreedt, tevens voorzitter van de commissie;
3. Als zaalwacht tijdens de praktijkexamens wordt een afgevaardigde namens en door de VKK
aangewezen.
4. Bij het aanwijzen van exterieurkeurmeesters in de examencommissie wordt zo mogelijk rekening
gehouden met de aanwijzing van minimaal één specialist voor het betreffende ras.
ARTIKEL 18
1. Zodra de twee examinatoren definitief zijn benoemd worden de namen bekend gemaakt bij de
betreffende rasvereniging(en), de VKK en alle kandidaten die op de lijst staan.
2. Mocht een kandidaat om hem moverende redenen geen rasexamen willen doen, dan dient de
kandidaat zich schriftelijk en wel uiterlijk 6 weken voor het rasexamen af te melden bij het Bureau
Raad van Beheer, de VKK en de rasvereniging(en). Alleen dan behoudt de kandidaat zijn plaats
op de lijst van kandidaten voor een volgend rasexamen voor het betreffende ras. Als moverende
redenen worden aangemerkt, het niet kunnen op de examendag en het niet voldoende kunnen
voorbereiden.
3. Indien een kandidaat zich binnen 6 weken voor het betreffende rasexamen zonder geldige reden
af meldt, dan vervalt niet alleen zijn plaats op het rasexamen, maar ook zijn plaats op de lijst van
kandidaten. De kandidaat zal zich dan opnieuw moeten aanmelden als de kandidaat in de
toekomst voor het betreffende ras examen wil doen. Als geldige reden van afmelding wordt
slechts geaccepteerd ziekte, een onverwachte werkopdracht of een ernstige aangelegenheid in de
persoonlijke sfeer.
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Toetsing, beoordeling en advisering bij compacte rasexamens
ARTIKEL 19
1. Het compacte rasexamen bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte.
2. Bij het praktische gedeelte beschrijft de kandidaat op een door het Bestuur Raad van Beheer
vastgesteld formulier, de honden. Het formulier moet meteen na afloop en vóór het theoretische
gedeelte van het rasexamen door de kandidaat zelf ondertekend worden. De duur van het
praktische gedeelte van het rasexamen bedraagt 30 minuten voor drie te keuren honden.
3. De voorzitter van de examencommissie heeft het recht het rasexamen van een kandidaat te
onderbreken en/of te stoppen als de tijd voor het praktische gedeelte na een waarschuwing overschreden wordt (op indicatie van de zaalwacht) c.q. er andere redenen zijn waarom de kandidaat
het examen niet langer kan c.q. mag voortzetten. De voorzitter deelt deze beslissing per direct
mondeling mede aan de kandidaat en de examencommissie. Binnen twee weken ná het rasexamen ontvangt de kandidaat een gemotiveerde schriftelijke bevestiging van het besluit van de
voorzitter.
4. Tijdens het theoretische gedeelte toetst de examencommissie mondeling en in een open
discussie met de kandidaat het resultaat van het praktische gedeelte evenals de theoretische
kennis zoals genoemd in artikel 4 van deze Uitvoeringsregels, met uitzondering van artikel 4, lid 3.
5. De examencommissie legt de beoordeling van de kandidaat eventueel met inhoudelijke
opmerkingen vast op een door het Bestuur Raad van Beheer vastgesteld beoordelingsformulier.
6. Bij het beoordelen wordt naast de kennis en kunde van het ras ook rekening gehouden met de
presentatie van de kandidaat tegenover de honden, de exposanten, de medekandidaten en de
examencommissie. Mocht de examencommissie van oordeel zijn dat de houding van de
kandidaat niet waardig is ten opzichte van een of meerdere eerder genoemde groepen, dan kan
zij het Bestuur Raad van Beheer adviseren een benoeming te onthouden, ook al heeft de
kandidaat blijk gegeven voldoende kennis en kunde te hebben van het ras. De reden van een
dergelijk advies worden gemotiveerd vermeld op het beoordelingsformulier en per direct
mondeling aan de kandidaat medegedeeld.
7. Het beoordelingsformulier wordt door alle leden van de examencommissie ondertekend. Indien
één of meerdere van de leden het formulier niet willen of kunnen ondertekenen, wordt de reden
daarvan vermeld. Deze reden wordt ook aan de kandidaat medegedeeld.
8. De examencommissie deelt meteen na afloop van het theoretische gedeelte van het rasexamen
aan de kandidaat het advies mee dat zij aan het Bestuur Raad van Beheer zal uitbrengen. De
besluitvorming neemt maximaal 5 minuten in beslag.
ARTIKEL 20
1. De examinatoren beoordelen de onderdelen genoemd in artikel 4 van deze Uitvoeringsregels (met
uitzondering van artikel 4, lid 3) en gesplitst in de onderdelen ‘praktijk’ en ‘theorie’ in totaliteit met
voldoende of onvoldoende. Bij het staken van de stemmen geeft de gedelegeerde namens de
Raad van Beheer de doorslaggevende stem.
2. De kandidaat is voor het compact rasexamen geslaagd wanneer hij/zij voor beide onderdelen een
voldoende behaald heeft.
3. In elk ander geval is de kandidaat is gezakt.
4. Een kandidaat is gezakt indien de examencommissie redenen heeft aan te nemen dat de
kandidaat zich op een onwaardige manier tegenover de honden, exposanten, zijn medekandidaten en/of de examencommissie heeft gedragen. Het behaalde resultaat van het rasexamen
doet dan niet meer ter zake.
5. Mocht na afloop van een rasexamen blijken dat een kandidaat heeft getracht tijdens of
voorafgaand aan het rasexamen bij de eigenaar of andere aanwezigen informatie te vergaren
over de te keuren honden, dan zal het Bestuur Raad van Beheer deze handelwijze mee nemen in
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zijn besluit over het resultaat van het rasexamen van de kandidaat en kan het niet benoemen voor
het ras – ondanks een eventueel positief advies – één van de strafmaatregelen zijn.
6. Bij een rasexamen voor een ras met één rasstandaard en meerdere variëteiten of een examen
waarbij nauw verwante rassen gelijktijdig geëxamineerd worden, beoordeelt de examencommissie
het totale rasexamen bezien over alle variëteiten of alle rassen waarop examen is gedaan. De
kandidaat kan slechts slagen of zakken voor het ras inclusief álle variëteiten of voor alle nauw
verwante rassen waarop examen is gedaan.
7. Voor zeer nauw aan elkaar verwante rassen met een eigen rasstandaard en/of rassen met
variëteiten wordt verwezen naar de “Bijlage Subgroepindeling Examen- en Stagerassen en aantallen rassen bij variëteiten en nauw verwante rassen”.
Locatie en organisatie bij compacte rasexamens
ARTIKEL 21
1. De Raad van Beheer stelt de locatie voor de compacte rasexamens kosteloos beschikbaar en
draagt zorg voor de indeling van de ruimte voor de praktijk en de theorie.
2. Het Bureau Raad van Beheer draagt zorg voor het tijdig uitnodigen van de kandidaten en de
examencommissie. De kosten ervan zijn voor rekening van de Raad van Beheer.
3. Het Bestuur Raad van Beheer zal de rasvereniging(en) tijdig vragen om – op kosten van laatstgenoemde – het vereiste aantal honden van een rastypische verschijning en van een goede
weergave van de algemene kwaliteit van het ras in Nederland voor het compacte rasexamen te
regelen. Indien de rasvereniging(en) hiertoe niet in staat is/zijn, regelt het Bureau Raad van
Beheer de honden zelf.
Paragraaf 3: Planning van volledige en compacte rasexamens
ARTIKEL 22
1. De volledige en compacte rasexamens worden georganiseerd in nauw overleg tussen de
rasvereniging(en), de VKK en het Bestuur Raad van Beheer. Het Bestuur Raad van Beheer
bepaalt de data waarop de rasexamens plaatsvinden.
2. Bij het bepalen van de data waarop rasexamens voor de rassen plaatsvinden, zal het Bestuur
Raad van Beheer zoveel mogelijk rekening houden met een door diverse rasgroepoverleggen
aangegeven schema waarin de rasexamens binnen de betreffende rasgroep per ras gedurende
een periode van enkele jaren zijn aangegeven. Het Bestuur Raad van Beheer mag gemotiveerd
van deze lijst afwijken.
ARTIKEL 23
1. In principe worden volledige rasexamens alleen gepland als een rasvereniging daarom vraagt. Het
Bestuur Raad van Beheer kan echter gemotiveerd besluiten om zonder aanvraag van de rasvereniging een volledig rasexamen te organiseren. Enkele redenen kunnen zijn:
a. De rasvereniging wil een volledig rasexamen om onbekende en/of voor het Bestuur Raad van
Beheer ongegronde redenen niet aanvragen;
b. De lijst van kandidaten is dusdanig groot dat een volledig rasexamen gewenst is;
c. De situatie binnen het ras voor wat betreft de lijst van al benoemde exterieurkeurmeesters
voor het ras maakt het noodzakelijk dat nieuwe keurmeesters worden opgeleid.
2. Indien het Bestuur Raad van Beheer zonder aanvraag van de rasvereniging tot een volledig
rasexamen besluit, dan geeft de Raad van Beheer daarvan minimaal zes maanden voor het
betreffende rasexamen gemotiveerd kennis aan de rasvereniging(en) én geeft de rasvereniging(en) de gelegenheid om aan een opleidingstraject én het rasexamen zelf mee te werken.
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ARTIKEL 24
1. Compacte rasexamens worden door het Bestuur Raad van Beheer gepland. Hiervan wordt
minimaal zes maanden voordat het rasexamen plaatsvindt, melding gemaakt aan de betreffende
rasvereniging(en) en de kandidaten die daarvoor in aanmerking komen.
2. Als er meer dan vier kandidaten zijn voor een compact rasexamen wordt de rasvereniging in de
gelegenheid gesteld een voorkeur uit te spreken voor een te benoemen lid van de examencommissie.
3. Compacte rasexamens worden zo veel mogelijk gecombineerd met volledige rasexamens. De
rasvereniging wordt tevens de mogelijkheid geboden een volledig rasexamen te combineren met
een compact rasexamen.
4. Bij het plannen van een compact rasexamen zal de Raad van Beheer rekening houden met de
reeds aangevraagde volledige rasexamens.
5. Compacte rasexamens kunnen tevens georganiseerd worden op exposities van een rasvereniging. De Raad van Beheer draagt zorg voor de gedelegeerden en examencommissie tijdens het
rasexamen. De overige kosten van een compact rasexamen tijdens een keuringsevenement van
de rasvereniging worden gedragen door de betreffende rasvereniging.

Hoofdstuk 3: Stageverplichtingen
Paragraaf 1: Stage lopen voor beginnende exterieurkeurmeesters c.q. in de eerste rasgroepen
ARTIKEL 25
1. Kandidaten die geslaagd zijn voor het examen Exterieur en Beweging en aan een volledig
rasexamen willen deelnemen worden verplicht stage te lopen binnen het betreffende ras. Alvorens
een kandidaat stage kan lopen, moet hij/zij zich voor het betreffende ras als kandidaat bij het
Bureau Raad van Beheer, VKK en rasvereniging(en) hebben aangemeld en zijn geaccepteerd.
2. Een kandidaat dient voor de eerste acht volledige examens voor die rassen elk driemaal stage te
lopen, met uitzondering van de rassen die nauw verwant zijn waarvoor één examen
georganiseerd wordt of voor de verschillende variëteiten binnen een ras.
3. Aan deze stageverplichting moet zijn voldaan alvorens men aan het rasexamen van het
betreffende ras kan deelnemen.
4. Stage wordt gedaan op basis van een protocol dat door het Bestuur Raad van Beheer is
vastgesteld en als “Bijlage Stageprotocol” bij dit Uitvoeringsreglement hoort.
5. Ten behoeve van de stageverplichtingen is een formulier opgesteld dat het bewijs van deelname
van de kandidaat registreert. Op het formulier is ook het protocol vermeld. Dit formulier en het
protocol zijn via de Raad van Beheer beschikbaar. Zodra de stage heeft plaatsgevonden, stuurt
de kandidaat het formulier naar het Bureau Raad van Beheer, waar de administratie wordt
bijgehouden.
6. Het stageformulier wordt – per stage – door zowel de exterieurkeurmeester als de kandidaat
ondertekend.
ARTIKEL 26
1. De kandidaat kan stage lopen op de volgende evenementen:
a. Een CAC of CACIB expositie waar het betreffende ras aanwezig is;
b. Een (Kampioenschaps)clubmatch van de betreffende rasvereniging;
c. Een Jonge Hondendag of ander evenement van de rasvereniging, met dien verstande dat de
kandidaat door een bevoegde keurmeester inzicht kan verkrijgen in het beoordelen van het
betreffende ras;
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2. Als bevoegd keurmeester waar stage bij gelopen kan worden, wordt verstaan een Nederlandse of
buitenlandse keurmeester die minimaal twee keer het ras op een activiteit van de rasvereniging
en/of een CAC of CACIB expositie heeft gekeurd.
3. De kandidaat regelt het stagelopen zelf, zonder tussenkomst van de Raad van Beheer. Naast
goedkeuring van de betrokken exterieurkeurmeester dient de kandidaat vooraf goedkeuring te
hebben van de betrokken organisatie. De kandidaat dient als zodanig in de catalogus en/of via
een aankondiging op het ringbord aan de ring vermeld te zijn.
Paragraaf 2: Afrondingsstages voor benoeming binnen subgroepen en rasgroepen
ARTIKEL 27
1. Kandidaten die voor een subgroepbenoeming of een rasgroepbenoeming in aanmerking komen,
moeten alvorens zij benoemd kunnen worden, minimaal het vereiste aantal volledige en compacte
rasexamens hebben afgelegd en voor bepaalde rassen een afrondingsstage gedaan hebben.
2. Alvorens afrondingsstages te mogen lopen dient de kandidaat gerechtigd te zijn compacte
rasexamens te mogen doen conform artikel 15 lid 1 van dit Uitvoeringsreglement.
3. In de bij deze Uitvoeringsregels horende “Bijlage Subgroepindeling Examen- en Stagerassen en
aantallen rassen bij variëteiten en nauw verwante rassen” is per rasgroep vermeld voor welke
rassen er minimaal een afrondingsstage moet worden gedaan alvorens een benoeming door het
Bestuur Raad van Beheer kan plaatsvinden.
4. Deze vorm van stage lopen wijkt af van de stage zoals genoemd in paragraaf 1 van hoofdstuk 3.
5. De afrondingsstage voor benoeming van een subgroep en/of rasgroep geschiedt als volgt:
a. Per ras en variëteit wordt één keer een afrondingsstage gedaan.
b. Een afrondingsstage geschiedt waar door een voor het ras bevoegde keurmeester de honden
worden besproken c.q. gekeurd tijdens een evenement dat door de rasvereniging van het betreffende ras wordt georganiseerd of op een CAC/CACIB tentoonstelling en/of een clubmatch
van een regionale vereniging in overleg met de rasvereniging onder de voorwaarde dat er een
representatief aantal honden van het ras aanwezig zijn.
c. De afrondingsstage bestaat uit een open gesprek met de voor het ras bevoegde keurmeester
over de honden van het ras die op het evenement aanwezig zijn.
d. Als bevoegd keurmeester waar een afrondingsstage bij gedaan kan worden, wordt verstaan
een keurmeester die minimaal twee keer het ras op een activiteit van de rasvereniging en/of
een CAC of CACIB expositie heeft gekeurd.
e. De aanvraag voor een afrondingsstage als onder c genoemd moet uiterlijk twee weken voor
de activiteit worden gedaan bij de voor het ras bevoegde keurmeester en de rasvereniging of
regionale vereniging. Een aanvraag mag alleen bij hoge uitzondering geweigerd worden waarbij als belangrijkste reden geldt dat de stage de organisatie in gevaar zou kunnen brengen.
f. De kandidaat die de afrondingsstage doet, is minimaal tien minuten voor aanvang van de
stage aanwezig. Tijdstip wordt in gezamenlijk overleg met de vereniging en keurmeester
bepaald.
g. Nadat de afrondingsstage is afgerond ondertekenen de keurmeester en kandidaat op de dag
zelf het stageformulier voor akkoord. Daarmee is de afrondingsstage succesvol afgesloten.
h. Indien de keurmeester de afrondingsstage onvoldoende acht, kan hij/zij besluiten het stageformulier niet te ondertekenen onder vermelding van de reden van weigering.
i. Aan het doen van een afrondingsstage zijn voor de kandidaat – buiten de eigen reis- en
verblijfskosten om – geen kosten verbonden.
5. Zodra de afrondingsstage heeft plaatsgevonden, stuurt de kandidaat het formulier naar het
Bureau Raad van Beheer, waar de administratie wordt bijgehouden.
6. Indien aan alle afrondingsstagevoorwaarden en andere voorwaarden is voldaan, volgt benoeming
per subgroep of rasgroep door het Bestuur Raad van Beheer.
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Hoofdstuk 4: Benoemingen
Paragraaf 1: Benoemingen algemeen
ARTIKEL 28
1. Exterieurkeurmeesters worden zowel voor de afzonderlijke rassen na een rasexamen (volledig of
compact), subgroepen binnen rasgroepen, rasgroepen als voor het allrounderschap, benoemd
door het Bestuur Raad van Beheer.
2. Als de benoeming naar aanleiding van een rasexamen plaatsvindt, dan geschiedt dat op advies
van de examencommissie.
3. Het advies van de examencommissie wordt gevolgd, tenzij het Bestuur Raad van Beheer gegronde redenen heeft daarvan af te wijken. Mocht dat het geval zijn, dan zal het Bestuur Raad van
Beheer eerst met de examencommissie overleg plegen alvorens een definitief besluit te nemen.
4. Na het overleg met de examencommissie wordt door het Bestuur Raad van Beheer een besluit
genomen. Het gemotiveerde besluit wordt schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld met kennisgeving aan de examencommissie.
5. Benoemingen of afwijzingen waartoe het Bestuur Raad van Beheer heeft besloten worden schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld, met een kopie van het besluit aan de betreffende rasvereniging(en) en de VKK.
6. Tegen benoemingen en/of afwijzingen staat bezwaar en beroep open conform het bepaalde uit
hoofdstuk VII van het Kynologisch Reglement.
7. Benoemingen worden gepubliceerd en openbaar gemaakt.
Paragraaf 2: Benoeming per ras
ARTIKEL 29
Het Bestuur Raad van Beheer kan een exterieurkeurmeester per ras benoemen na het met goed
gevolg afgelegd hebben van een rasexamen en bij een positief advies van de examencommissie.
Paragraaf 3: Benoeming als subgroep(specialist)
ARTIKEL 30
1. Het Bestuur Raad van Beheer kan een exterieurkeurmeester voor een subgroep benoemen indien
de kandidaat het vastgestelde aantal rasexamens binnen de subgroep met goed gevolg heeft
afgelegd en het vereiste aantal afrondingsstages heeft volbracht voor die rassen die op de bij
deze Uitvoeringsregels behorende “Bijlage Subgroepindeling Examen- en Stagerassen en aantallen rassen bij variëteiten en nauw verwante rassen” staan.
2. Een subgroep bestaat uit een door het Bestuur Raad van Beheer samengestelde groep van
rassen binnen een FCI rasgroep.
3. Kandidaten die alleen voor een aantal rassen binnen de rasgroep of subgroep rasexamen willen
doen, moeten – vóórdat zij compact rasexamen binnen de betreffende rasgroep mogen doen –
éérst het totale aantal volledige rasexamens voor de betreffende rasgroep met goed resultaat
behaald hebben. Dit aantal hoeft niet binnen de aangegeven subgroepen plaats te vinden, maar
mag ook in één subgroep plaatsgevonden hebben.
4. Indien de kandidaat voldoet aan het onder 1 gestelde, dan mag de kandidaat binnen één subgroep, waarin minimaal voor 1 ras een volledig rasexamen is afgelegd, compact rasexamen doen.
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ARTIKEL 31
1. Indien een subgroepspecialist zich binnen de betreffende rasgroep wil ontwikkelen in een andere
subgroep, moet de kandidaat binnen die subgroep minimaal één volledig rasexamen succesvol
afgelegd hebben.
2. Indien de kandidaat aan het onder 1 gestelde heeft voldaan, dan mag de kandidaat compacte rasexamens binnen deze tweede subgroep doen.
3. Om voor benoeming van de tweede subgroep in aanmerking te komen, dient de kandidaat het
vastgestelde aantal rasexamens binnen de subgroep met goed gevolg te hebben afgelegd en het
vereiste aantal afrondingsstages succesvol hebben afgerond.
ARTIKEL 32
1. Als een subgroepspecialist zich ook na de tweede subgroep verder wil ontwikkelen in de
betreffende rasgroep, dan volgt de procedure als vermeld in het voorgaande artikel, zo lang totdat
de kandidaat heeft voldaan aan de verplichting om binnen een aantal subgroepen volledig rasexamen te doen.
2. Op het moment dat de kandidaat het vereiste aantal volledige rasexamens met goed gevolg heeft
afgelegd en het vereiste aantal subgroepen heeft behaald, mag de kandidaat in alle subgroepen
binnen de betreffende rasgroep compact rasexamen doen.
3. Voor een subgroepspecialist gelden de stageverplichtingen als genoemd in paragraaf 2 van
hoofdstuk 3.
Paragraaf 4: Benoeming per rasgroep
ARTIKEL 33
1. Het Bestuur Raad van Beheer kan een exterieurkeurmeester voor een totale FCI rasgroep
benoemen indien de kandidaat alle benodigde rasexamens en afrondingsstages binnen die FCI
rasgroep succesvol heeft afgelegd.
2. Het aantal rasexamens dat een exterieurkeurmeester voor benoeming van de FCI rasgroep moet
afleggen, is vermeld in de bij deze Uitvoeringsregels behorende “Bijlage Subgroepindeling
Examen- en Stagerassen en aantallen rassen bij variëteiten en nauw verwante rassen”.
Paragraaf 5: Benoeming vanuit een Seminar
ARTIKEL 34
1. Het Bestuur Raad van Beheer kan – desgevraagd op verzoek van rasverenigingen – besluiten tot
het doen of laten organiseren van een seminar.
2. Een seminar dat succesvol wordt gevolgd, kan met een benoeming door het Bestuur Raad van
Beheer voor één of meerdere rassen worden afgesloten.
3. Het Bestuur Raad van Beheer stelt vooraf vast waaraan de kandidaten die aan het seminar
deelnemen moeten voldoen om voor benoeming in aanmerking te komen. Tot deze criteria behoren in elk geval dat:
a. de kandidaat groepskeurmeester moet zijn voor een rasgroep die verwantschappen toont met
de rassen van het seminar;
of
b. de kandidaat moet in de rasgroep waarin de rassen uit het seminar ingedeeld zijn, compacte
rasexamens mogen doen.
Daarnaast worden voorafgaand aan elk seminar opnieuw passende criteria vastgesteld door het
Bestuur Raad van Beheer.
4. Voor kandidaten die nog niet geheel aan de criteria van het onder 3 gestelde voldoen geldt dat
deze benoeming alsnog plaatsvindt als zij binnen een periode zoals vastgesteld door het Bestuur
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Raad van Beheer, na het seminar wél aan de criteria voldoen. Na deze periode vervalt het recht
op benoeming. De kandidaten kunnen dan wel weer aan een nieuw seminar deelnemen.
Paragraaf 6: Benoemingen na de derde volledige FCI Rasgroep (loopbaantraject)
ARTIKEL 35
1. Het Bestuur Raad van Beheer kan buiten de artikelen genoemd in deze Uitvoeringsregels om,
exterieurkeurmeesters benoemen voor subgroepen en/of complete rasgroepen als zij vanaf de
vierde FCI rasgroep slechts een gedeelte van de vastgestelde rasexamens succesvol hebben
afgelegd. Het aantal rasexamens dat de exterieurkeurmeesters succesvol moeten hebben afgelegd:
a. In de vierde en vijfde rasgroep moet de kandidaat minimaal 75 % van de verplichte
rasexamens met succes afgelegd hebben.
b. In de zesde en zevende rasgroep moet de kandidaat minimaal 50 % van de verplichte
rasexamens met succes afgelegd hebben.
c. Vanaf de achtste rasgroep moet de kandidaat minimaal 25 % van de verplichte rasexamens
met succes afgelegd hebben.
2. De rasexamens dienen goed verdeeld te zijn over de diverse subgroepen.
3. Gezien de omvang en de importantie in Nederland van de rasgroepen 1 en 2 moet de kandidaat
bij een loopbaantraject minimaal 50 % van de verplichte examens afleggen, verdeeld over alle
subgroepen met examenrassen.
4. Om tot groepskeurmeester te kunnen worden benoemd dient de kandidaat – naast het afleggen
van de rasexamens – te worden begeleid door een door het Bestuur Raad van Beheer
aangewezen ervaren keurmeester uit de betreffende rasgroep.
5. Met de onder 1 genoemde exterieurkeurmeester(s) wordt door het Bestuur Raad van Beheer
vooraf een loopbaantraject vastgesteld.
6. Voor afspraken betreffende de loopbaantrajecten die gemaakt zijn voorafgaand aan het inwerking
treden van dit Uitvoeringsreglement gelden de afspraken op basis van het toen geldende
Reglement.

Hoofdstuk 5: Overige bepalingen
Paragraaf 1: Erekeurmeesters
ARTIKEL 36
1. Exterieurkeurmeesters die niet meer actief keuren, kunnen als erekeurmeester benoemd worden,
indien aan alle voorwaarden, genoemd in het tweede lid, wordt voldaan:
2. De voorwaarden om als erekeurmeester benoemd te worden zijn:
a. De exterieurkeurmeester heeft minimaal 25 jaar gekeurd op Nederlandse en Internationale
exposities;
b. De exterieurkeurmeester heeft zich met keuren van honden bijzonder verdienstelijk gemaakt
voor de betreffende rassen in binnen- en buitenland;
c. De exterieurkeurmeester gaat zelf akkoord met zijn benoeming tot erekeurmeester.
3. Het Bestuur Raad van Beheer kan uit eigen beweging, op verzoek van de exterieurkeurmeester
zelf of op verzoek van één of meerdere rasverenigingen besluiten nemen met betrekking tot het
erekeurmeesterschap. De onder 2 genoemde voorwaarden zijn daarbij van toepassing.
4. Aan de titel erekeurmeester is een oorkonde verbonden.
5. Een lijst van erekeurmeesters wordt openbaar gemaakt op de websites van de Raad van Beheer
en de VKK.
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Paragraaf 2: Aspirant Groepskeurmeesters
ARTIKEL 37
1. Exterieurkeurmeesters kunnen onder bepaalde voorwaarden door het Bestuur Raad van Beheer
worden benoemd tot Aspirant Groepskeurmeester.
2. Deze voorwaarden zijn als volgt:
a. Minimaal vier jaar gekeurd hebben in de betreffende FCI rasgroep
b. Minimaal keurmeester zijn van een aantal rassen per rasgroep, als volgt verdeeld:
1. FCI groep 1, zeven rassen in minimaal vier subgroepen
2. FCI groep 2, negen rassen in minimaal vier subgroepen
3. FCI groep 3, zes rassen in minimaal drie subgroepen
4. FCI groep 4, geen aspirant benoeming
5. FCI groep 5, vijf rassen in minimaal vier subgroepen
6. FCI groep 6, vijf rassen in minimaal drie subgroepen
7. FCI groep 7, zes rassen in minimaal vier subgroepen
8. FCI groep 8. vijf rassen in minimaal drie subgroepen
9. FCI groep 9, acht rassen in minimaal vier subgroepen
10. FCI groep 10, geen aspirant benoeming
c. Aantoonbare aspiratie om groepskeurmeester te willen worden.
3. Aspirant Groepskeurmeesters mogen op Nederlandse CAC en/of CACIB exposities de eindkeuring verrichten van de rasgroep waarvoor zij zijn benoemd.
Paragraaf 3: Adviescommissie
ARTIKEL 38
Het Bestuur Raad van Beheer kan een adviescommissie benoemen, bestaand uit minimaal vier leden,
die als hoofddoel heeft om bij geregelde klachten over het functioneren van een door de Raad van
Beheer benoemde keurmeester, te onderzoeken of de betreffende keurmeester nog geschikt geacht
wordt om zijn taak als keurmeester uit te oefenen. Indien de commissie van mening is dat de
betreffende keurmeester niet langer in staat is de functie als exterieurkeurmeester naar behoren uit te
oefenen, kan de commissie gemotiveerd aan het Bestuur Raad van Beheer adviseren tijdelijk of
definitief de betreffende keurmeester op non-actief te stellen.
Paragraaf 4: Gedragscode
ARTIKEL 39
1. Het Bestuur Raad van Beheer heeft gedragsregels vastgesteld met betrekking tot de handelwijze
van kandidaten en exterieurkeurmeesters tijdens opleidingen, rasexamens, keuringen in binnenen buitenland en hun optreden tegenover honden en hun eigenaren.
2. De onder 1 genoemde regels zijn verwerkt in de Gedragscode Exterieurkeurmeesters.
3. Door de benoeming tot keurmeester te aanvaarden, onderschrijft de kandidaat automatisch de
Gedragscode Exterieurkeurmeesters en geeft daarmee aan hiervan op de hoogte te zijn.
4. De exterieurkeurmeester c.q. de kandidaat keurmeester zal met zijn/haar optreden binnen en
buiten de Nederlandse Kynologie aan deze Gedragscode moeten voldoen.
5. Bij overtredingen van de Gedragscode is het Bestuur Raad van Beheer gerechtigd één van de
volgende maatregelen te treffen:
a. Tijdelijke of blijvende ontheffing uit het keurmeesterambt, nationaal en/of internationaal;
b. Tijdelijke of blijvende schorsing van de kandidatenlijst voor rasexamens.
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6. Maatregelen worden door het Bestuur Raad van Beheer opgelegd, na advies van de VKK en na
het horen van de betrokken exterieurkeurmeester c.q. kandidaat.
Paragraaf 5: Nederlandse rassen
ARTIKEL 40
1. Voor Nederlandse rassen moet altijd een volledig of compact rasexamen worden gedaan.
2. Voor de Nederlandse rassen is het volgen van het opleidingstraject verplicht ongeacht compact of
volledig.
Paragraaf 6: Rasexamen per ras c.q. variëteit
ARTIKEL 41
1. Een rasexamen wordt per ras gedaan met uitzondering van zeer nauw verwante rassen die
samengebracht kunnen worden in één examen zoals genoemd onder lid 3.
2. Als ras wordt beschouwd een door de FCI erkend of voorlopig erkend internationaal of door het
Bestuur Raad van Beheer erkend of voorlopig erkend nationaal ras dat binnen de FCI organisatie
met één rasstandaardnummer wordt aangeduid.
3. Voor zeer nauw aan elkaar verwante rassen met een eigen rasstandaard en/of rassen met
variëteiten stelt het bestuur Raad van Beheer een lijst op met het aantal honden per variëteit of
ras waarop gelijktijdig examen gedaan moet worden. Dit aantal kan afwijken van het aantal
waarop normaliter rasexamen gedaan moet worden.
4. Het Bestuur Raad van Beheer benoemt een kandidaat voor het ras inclusief alle variëteiten of de
rassen waarop gelijktijdig examen is gedaan. De kandidaat moet het examen op alle variëteiten of
de rassen waarop gelijktijdig examen is gedaan, succesvol afgelegd hebben om voor het ras
inclusief de variëteiten of de zeer nauw verwante rassen benoemd te kunnen worden.
5. Als de kandidaat voor één van de variëteiten of één van de nauw verwante rassen is gezakt, moet
hij/zij een volgende keer voor alle variëteiten of rassen opnieuw een rasexamen afleggen.

Hoofdstuk 6: Nascholing
ARTIKEL 42
1. Nederlandse keurmeesters zijn verplicht om het nascholingstraject dat jaarlijks wordt vastgesteld
door het Bestuur Raad van Beheer te volgen.
2. Het Bestuur Raad van Beheer stelt een formulier vast waarop de aantekening van deelname moet
worden bijgehouden.
3. Jaarlijks wordt het formulier ingediend bij het Bureau Raad van Beheer, die de administratie zal
bijhouden.

Hoofdstuk 7: Mandatering
ARTIKEL 43
Het Bestuur Raad van Beheer kan de Portefeuillehouder Keurmeesterzaken het mandaat geven om
op basis van deze Uitvoeringsregels c.q. onderdelen daarvan namens het Bestuur besluiten te
nemen. Het gaat daarbij om de volgende besluiten:
a. besluiten tot het organiseren van rasexamens en het plannen van data
b. benoemen van examencommissies
c. besluiten tot het benoemen en afwijzen van exterieurkeurmeesters
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d. besluiten tot het benoemen van personen als exterieurkeurmeester, aspirant groepskeurmeester,
best in show keurmeester, subgroepkeurmeester of rasgroepkeurmeester
e. besluiten tot het bepalen van de aantallen honden voor een rasexamen wanneer het ras bestaat
uit meerdere variëteiten c.q. er voor een selecte groep van rassen in één keer rasexamen wordt
gedaan
f. besluiten tot herexamens
g. besluiten tot het aangaan van loopbaantrajecten
h. besluiten tot het financieel tegemoet komen van rasexamens en/of seminars
i. besluiten tot het als Raad van Beheer zelfstandig organiseren van seminars en rasexamens
j. overige door het Bestuur Raad van Beheer genoemde mandateringen

Hoofdstuk 8: Slotbepalingen
ARTIKEL 44
1. De in deze uitvoeringsregels opgenomen artikelen zijn gebaseerd op de nota 1 Uitmuntend,
vastgesteld door het Bestuur Raad van Beheer op 5 december 2007 en het Kaderreglement voor
de Kynologische Opleidingen, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op 8 december
2007.
2. De regels kunnen tussentijds door het Bestuur Raad van Beheer – na advies van de VKK –
worden aangepast.
3. Die (kandidaat)keurmeesters die zich niet houden aan dit reglement kunnen sancties opgelegd
worden.
ARTIKEL 45
1. Voor exterieurkeurmeesters waarmee een loopbaantraject is afgesproken, kunnen door het
Bestuur Raad van Beheer andere regels gesteld worden en kunnen bepaalde artikelen van deze
Uitvoeringsregels buiten beschouwing gelaten worden.
2. Welke afspraken worden gemaakt en welke regels buiten beschouwing blijven worden schriftelijk
met de betrokken exterieurkeurmeester vastgelegd en gecommuniceerd naar de betrokken
rasverenigingen, de VKK en de betrokken exterieurkeurmeester.
ARTIKEL 46

In de gevallen waarin dit Uitvoeringsreglement niet voorziet, beslist het Bestuur Raad van Beheer.

Aldus besloten te Amsterdam, op 8 juli 2008
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