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Hoofdstuk I Algemene bepalingen 
 

Artikel I.1 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. Raad van Beheer: de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland; 

b. Commissie Werkhonden: de in artikel V.34 van het Kynologisch Reglement van de 

Raad van Beheer bedoelde commissie; 

c. Organisator: de vereniging die een examen of wedstrijd organiseert, onderscheiden-

lijk het bestuur of de secretaris van deze vereniging; 

d. Keurmeester: iedere door de Raad van Beheer benoemde werkhondenkeurmeester 

als bedoelt in het Keurmeestersreglement werkhonden; 

e. UV-keurmeester: iedere door de Raad van Beheer benoemde UV-keurmeester als 

bedoelt in het Keurmeestersreglement werkhonden; 

f. VZH-keurmeester: iedere door de Raad van Beheer benoemde VZH-keurmeester als 

bedoelt in het Keurmeestersreglement werkhonden; 

g. Exterieurkeurmeester: iedere door de Raad van Beheer benoemde exterieurkeur-

meester als bedoelt in het Keurmeesterreglement werkhonden (artikelen IV.4 t/m IV.9 

KR); 

h. IGP-examen: ieder IGP VO examen, IGP I-examen, IGP II-examen, IGP III-examen; 

i. IGP-wedstrijd: ieder IGP VO wedstrijd, IGP I-wedstrijd; IGP II-wedstrijd, IGP III-

wedstrijd en combinatiewedstrijd, tenzij in het betreffende artikel anders is bepaald; 

j. IGP-R-wedstrijd: iedere IGP-R-wedstrijd 

k. Kuddehondenwerk: trials conform het FCI-reglement 

l. K.R: Kynologisch Reglement; 
Het door de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland 
vastgestelde reglement. 
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Hoofdstuk II Examens, wedstrijden en programma’s 
 

Artikel II.1 

 

1. De volgende examens kunnen worden gehouden 

a. Het examen IGP VO 

b. Het examen IGP I; 

c. Het examen IGP II; 

d. Het examen IGP III; 

e. De Uithoudingsvermogenproef (UV); 

f. Het Verkeersexamen (VZH); 

g. Het examen Speurhond; 

h. Deelcertificaten. 

i. Het examen IGBH 1,2, 3 

j. Het examen reddingshond  

k. Kuddehondenwerk trials 

l. karakterbeoordeling 

 

2. De volgende wedstrijden kunnen worden gehouden: 

a. IGP-wedstrijden waaronder IGP VZH en IGP VO 

b. Combinatiewedstrijden; 

c. Koppelwedstrijden 

d. Teamwedstrijden 

e. SpH. wedstrijden. 

f. Reddingshondwedstrijden 

g. Kuddehondenwerk trials 

 

Artikel II.2 

 

1. De examens IGP I, IGP II en IGP III worden afgelegd volgens onderscheidenlijk het 

programma IGP I, het programma IGP II en het programma IGP III. 

2. De Uithoudingsproef wordt afgelegd volgens het programma UV nationaal. 

3. Het Verkeersexamen wordt afgelegd volgens het programma VZH. 

4. Het examen IGP VO wordt afgelegd volgens het programma IGP VO 

5. Het examen Speurhond wordt afgelegd volgens het programma SpH V, SpH. 1 en 

SpH. 2 

6. Reddingshond wedstrijden worden afgelegd volgens het IGP-R-programma. 

7. Kuddehondenwerk trials wordt afgelegd volgens het reglement voor kudde-honden. 

8. Karakterbeoordeling wordt afgelegd conform het reglement karakterbeoordeling. 
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Artikel II.3 

 

1. Bij IGP VO, IGP-I-, IGP-II- en IGP-III-wedstrijden worden in onderlinge competitie één 

of meer afdelingen van onderscheidenlijk het programma IGP VO, IGP-I, het pro-

gramma IGP-II of het programma IGP-III uitgevoerd. 

 

2. Bij combinatiewedstrijden worden in onderlinge competitie de afdelingen A (speu-

ren) B (Gehoorzaamheidsoefeningen) en C (Verdedigingsdienst) van onderscheiden-

lijk het programma IGP I, het programma IGP-II en/of het programma IGP III uitge-

voerd en worden de deelnemende honden op exterieur beoordeeld. 

 

3. Bij IGBH 1, 2 en 3 worden conform het IGP-reglement uitgevoerd. 

 

4. Bij SpH-wedstrijden wordt in onderlinge competitie het programma SpH. uitgevoerd. 

 

5. Bij Reddingshondwedstrijden wordt het programma IGP-RH uitgevoerd. 

 

6. Bij kuddehondenwerk de FCI-kuddehondenwerk programma’s zonder het 

programma voor Border Collies en Kelpies. 

 

 

Artikel II.4 

 

1. Wedstrijden worden onderscheiden in individuele wedstrijden, koppelwedstrijden en 

wedstrijden in teamverband. 

 

2. Bij wedstrijden in teamverband moeten de van een team deel uitmakende honden 

voldoen aan de door de organisator opgestelde regels. 

 

3. Er kunnen ook wedstrijden in teamverband georganiseerd worden, waarbij voor een 

team de verschillende afdelingen van het betreffende IGP-programma door verschil-

lende combinaties worden uitgevoerd. 

 

Artikel II.5 

 

1. De Commissie Werkhonden organiseert eenmaal per kalenderjaar een IGP III-wed-

strijd waarop de titel “Werkkampioen met het jaartal” als bedoeld in artikel V.49 van 

het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer kan worden behaald en een 

wedstrijd om het speurkampioenschap conform het FCI SpH 2 reglement waar de 

titel “speurkampioen met het jaartal” kan worden behaald. 
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2. Deze wedstrijd om het Nederlands Werkkampioenschap zal worden gehouden in het 

eerste volle weekend van juli en zal als sperdatum worden aangemerkt. 

 

3. Onder sperdatum zoals bedoeld in artikel II.5 lid 2 wordt verstaan:  

Het niet mogen organiseren van africhtingactiviteiten in welke vorm dan ook, zodat 

leden in de gelegenheid kunnen zijn om een bezoek te brengen aan het Nederlands 

Kampioenschap zonder dat zij een keuze behoeven te maken. 

 

4. De Commissie Werkhonden kan ook een IGP III-wedstrijd aanwijzen als een wedstrijd 

waarop een Nederlandse werkkampioenschapsprijs als bedoeld in artikel V.46 van 

het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer kan worden behaald. 

Het gedeelte over sperdatum(s) van artikel II.5 lid 3 is dan op deze wedstrijd van 

toepassing. 

 

5. Wildcard 

 

Iedere werkhondenvereniging heeft de beschikking over één wildcard.                      

Een werkhondenvereniging geeft aan welk lid van deze wildcard gebruik mag maken. 

Het betreffende lid schrijft zelf in binnen de daarvoor gestelde termijn. 

Een wildcard is bedoeld voor deelname aan de NK-werkhonden.  

Wil men in aanmerking komen voor selectie voor de WK werkhonden dan kan niet 

worden volstaan met een wildcard maar moet de betreffende kandidaat ook aan de 

verplichting van twee ABC-wedstrijden met minimaal 270 punten (zoals aangegeven 

in de selectie eis voor deelname aan een WK) voldoen. 

De Nederlands kampioen plaats zich automatisch (NL-01).  

De werkhondenverenigingen hebben daarmee een inspanningsverplichting om hun 

ras vertegenwoordigd te hebben tijdens het NK voor werkhonden.  

 

Artikel II.6 

 

1. De uitwerking van de programma’s, bedoeld in de artikelen II.1 lid 1 en 2 is vervat in 

de door de Fédération Cynologique Internationale vastgestelde Internationale 

Gebrauchshund Prüfungsordnung, waarin ook is aangegeven op welke wijze de 

verschillende onderdelen uitgevoerd, beoordeeld en eventueel voorbereid moeten 

worden. 

 

2. De commissie Werkhonden draagt er zorg voor, dat voor belanghebbenden een 

nauwgezette Nederlandse vertaling van de in het eerste lid bedoelde Prüfungsord-

nungsbeschikbaar is. 
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 Hoofdstuk III Voorwaarden voor het organiseren 

 

Artikel III.1 

 

1. Voor het organiseren van een examen of wedstrijd is de voorafgaande schriftelijke 

toestemming vereist van het hoofdbestuur van de werkhondenvereniging waarbij de 

vereniging is aangesloten, en van de Commissie Werkhonden 

 

2. Een toestemming als bedoeld in het eerste lid wordt voor IGP- en SpH-examens en 

voor IGP- en SpH-wedstrijden alleen verleend aan verenigingen die bij een 

aangesloten werkhonden en/of rashondenvereniging zijn aangesloten. 

3. Een toestemming als bedoeld in het eerste lid wordt voor UV- en voor VZH-examens 

alleen verleend aan verenigingen die bij een aangesloten werkhondenvereniging zijn 

aangesloten, aan door bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen, aan bij 

door de Raad van Beheer aangesloten regionale verenigingen en aan bij de Stichting 

Gedrag, Gehoorzaamheid en Behendigheid aangesloten verenigingen. 

 

Artikel III.2 

 

1. Het verzoek om toestemming wordt  

a) Ingediend met inachtneming van een termijn van drie weken in verband 

met de verplichting tot publiceren op de evenementenkalender van de 

CWH. 

b) Ingediend bij het hoofdbestuur van de werkhondenvereniging waarbij de 

organisator is aangesloten, zulks met inachtneming van de daarvoor door 

dit hoofdbestuur gestelde regels, dan wel 

c) Indien de organisator niet bij een werkhondenvereniging is aangesloten, 

met gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier ingediend bij 

de Commissie Werkhonden. 

 

2. Indien toepassing van het derde lid van artikel II.5 wordt verlangd, dan wordt een 

verzoek daartoe bij de Commissie Werkhonden ingediend tegelijk met de indiening 

van het in het eerste lid bedoelde verzoek. 

 

 Artikel III.3 

 

1. Een verzoek als bedoeld in artikel III.2, eerste lid onder c, moet ten minste een 

maand vóór het examen of de wedstrijd worden ingediend. 
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2. Tegelijk met het verzoek wordt een bedrag van het dan geldende tarief (zie website) 

aan de Commissie Werkhonden overgemaakt. In bijzondere gevallen kan de 

Commissie Werkhonden bepalen, dat met een lager bedrag kan worden volstaan. 

 

Artikel III.4 

 

1. Indien door de Commissie Werkhonden toestemming voor het examen of de wed-

strijd wordt verleend, dan wordt een door deze commissie voor akkoord getekend 

exemplaar van het verzoekformulier aan de organisator teruggezonden. 

 

2. Een keurmeester is verplicht op de website van de commissie werkhonden te check-

en of het examen/wedstrijd van een nummer is voorzien en dus is goedgekeurd.      

Als dit nummer niet is toegekend of als de naam van de keurmeester niet op de ge-

publiceerde agenda staat, mag de keurmeester niet keuren. 

 

Artikel III.5 

 

1. Indien de organisator een examen of wedstrijd waarvoor de keuring reeds schriftelijk 

aan de uitgenodigde keurmeester is bevestigd, om welke reden dan ook geen door-

gang laat vinden, dan is de organisator een bedrag gelijk aan de keurvergoeding per 

keurmeester en per afgesproken keurdag aan de Commissie Werkhonden 

verschuldigd, bovenop het reeds betaalde tarief. Dit wordt via de penningmeester 

van de werkhondenvereniging in rekening gebracht. 

 

2. Bij niet betalen kan de Commissie Werkhonden dan wel, indien de organisator bij een 

werkhondenvereniging is aangesloten, het hoofdbestuur van deze vereniging de or-

ganisator voor een bepaalde periode uitsluiten van het organiseren van examens of 

wedstrijden. 

 

 

Hoofdstuk IV Functionarissen 
 

Titel 1 Examen- en wedstrijdleiders 

 

Artikel IV.1 

 

1. De organisator wijst voor ieder examen en voor iedere wedstrijd een examen/wed-

strijdleider aan. 
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2. Hetgeen in deze titel met betrekking tot examenleiders is bepaald, is op wedstrijd-

leiders zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat 

voor examen wordt gelezen: wedstrijd. 

3. De examen/wedstrijdleider is verantwoordelijk voor een conform de reglementen 

afgelegd evenement en bevestigd dit door zijn handtekening te plaatsen op de 

resultaten/deelnemerslijst. 

 

 

Artikel IV.2 

 

De examen/wedstrijdleider zorgt voor het invullen van de deelnemers- en resultatenlijsten 

en draagt er zorg voor, dat deze worden gecontroleerd en getekend door de keurmeester en 

tijdig overeenkomstig artikel IV.1 aan de Commissie Werkhonden worden ingezonden. 

 

 

Artikel IV.3 

 

Examenleiders hebben het recht klachten als bedoeld in artikel VI.2 van het Kynologisch 

Reglement van de Raad van Beheer betreffende de gang van zaken tijdens het examen bij de 

Raad van Beheer in te dienen zonder het daarvoor in artikel VI.39 van genoemd Kynologisch 

Reglement bedoelde bedrag te storten. 

 

Titel 2 Keurmeesters 

 

Artikel IV.4 

 

1. De Commissie Werkhonden zal toestemming verlenen voor het uitnodigen van een 

buitenlandse keurmeester mits de Commissie Werkhonden stukken heeft ontvangen 

waaruit blijkt dat de betreffende keurmeester bevoegd is om in het buitenland 

evenementen te keuren. Deze stukken moeten afkomstig zijn van de landenorgani-

satie van het land waarin de betreffende keurmeester zijn woonadres heeft. 

 

2. Een verzoek om toepassing van het eerste lid moet tenminste twee maanden vóór 

het betreffende evenement bij de Commissie Werkhonden worden ingediend.   

Indien de organisator bij een werkhondenvereniging is aangesloten, moet het ver-

zoek via het hoofdbestuur van deze vereniging worden ingediend. 
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Artikel IV.5 

 

Indien voor een combinatiewedstrijd niet meer dan dertig combinaties worden ingeschre-

ven, moeten alle honden door één exterieurkeurmeester beoordeeld worden. 

 

 Artikel IV.6 

 

Ten behoeve van de in enig jaar te houden examens en/of wedstrijden, mogen vóór 1 

oktober van het voorafgaande jaar geen keurmeesters bevestigd worden. 

 

 

 Artikel IV.7 

 

1. Een keurmeester mag een al bevestigde keuring om dringende persoonlijke redenen 

afzeggen. Hij stelt de Commissie Werkhonden hiervan onverwijld in kennis. 

 

2. In een geval als bedoeld in het eerste lid kan de organisator trachten de keuring door 

een andere keurmeester te doen overnemen.  

 

3. Indien de keuring niet door een andere keurmeester kan worden overgenomen 

omdat er niemand beschikbaar is, dan kan de organisator in overleg met de keur-

meester het examen onderscheidenlijk de wedstrijd uitstellen.  

Wordt een keuring/wedstrijd door de organisator afgezegd dan mag dit uitstel ten 

hoogste drie maanden zijn.  

Bij langer uitstel is sprake van een nieuw examen onderscheidenlijk een nieuwe 

wedstrijd en dient ook de procedure uit de artikelen III.1 e.v. opnieuw gevolgd te 

worden. 

4. Over de toepassing van het tweede en derde lid informeert de organisator, indien 

deze bij een werkhondenvereniging is aangesloten, het hoofdbestuur van die vere-

niging en anders de Commissie Werkhonden. De keurmeester informeert in ieder 

geval zijnerzijds de Commissie Werkhonden. 

5. In artikel VIII.1 is opgenomen hoe moet worden omgegaan met aanvragen voor 

onofficiële evenementen. 

6. In geval er speurhonden deelnemen aan een evenement en de terreinomstandig-

heden voldoen niet aan de normen uit het IGP-reglement, vult de keurmeester een 

door de CWH voorgeschreven rapportageformulier in en stuurt dit samen met de 

overzichtslijsten naar de CWH. 
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Titel 3 Pakwerkers 

 

Artikel IV.8 

 

Tijdens een examen dient pakwerk te worden uitgevoerd door pakwerkers die beschikken 

over een Nederlandse pakwerkers legitimatie, afgegeven door een werkhondenvereniging 

en omschreven in het dan geldende examenreglement Commissie Werkhonden. 

 

Artikel IV.9 

 

1. Tijdens een wedstrijd dient pakwerk uitsluitend te worden uitgevoerd door pakwer-

kers die minimaal beschikken over een wedstrijd legitimatie, afgegeven door een 

werkhondenvereniging waarvan zij lid zijn.  

Bij Individuele Kampioenschappen van werkhondenverenigingen, Nationale Kam-

pioenschappen, Wereldkampioenschappen (georganiseerd en gehouden in Neder-

land) en CACIT-wedstrijden mogen alleen A-pakwerkers worden ingezet.                    

Bij Nationale wedstrijden (Provinciale/ Vereniging/ Regiokampioenschappen) moeten 

steeds twee A en/of B-pakwerkers worden ingezet.                                             

De beslissing hieromtrent ligt bij de betreffende Werkhondenvereniging.             

Tijdens het Nederlands kampioenschap voor werkhonden wordt door de CWH 

gekozen uit de pool van A-pakwerkers die deze beoordeling hebben behaald in het 

jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden. Deze pakwerkers dienen te zijn 

beoordeeld door drie keurmeesters. (keurmeesters en gekwalificeerde cursusleiders) 

2. Buitenlandse pakwerkers kunnen worden uitgenodigd als zij voldoen aan de in het 

land van herkomst gestelde eisen voor wedstrijdpakwerker. 

3. Pakwerkers die op uitnodiging pakwerk maken op buitenlandse kampioenschappen, 

moeten daarvoor toestemming hebben van de CWH. 

Deze wordt automatisch gegeven als de pakwerker op de A-lijst staat, van dat betref-

fende jaar, bij een werkhondenvereniging. 

De keuring dient wel uitgevoerd te zijn door minimaal 3 personen. (keurmeesters en 

gekwalificeerde cursusleiders) 

 

Artikel IV.10 

 

1. Indien aan een wedstrijd buitenlanders deelnemen, kan de Commissie Werkhonden 

dispensatie verlenen voor het aantrekken van een buitenlandse pakwerker. 

2. Een verzoek om toepassing van het eerste lid moet tenminste twee maanden vóór de 

wedstrijd via het hoofdbestuur van de verenging waarbij de organisator is aangeslo-

ten, bij de Commissie Werkhonden worden ingediend, vergezeld van stukken waar 

uit blijkt dat de pakwerker in zijn land bevoegd is pakwerk op wedstrijden te verrich-

ten.  
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Artikel IV.11 

 

Een pakwerker kan niet deelnemen aan een wedstrijd waar hij pakwerk verricht, ook niet als 

dit een ander programma betreft. 

De vergoeding van een pakwerker is conform de dagvergoeding/kilometerkosten zoals deze 

van toepassing zijn voor keurmeesters 

 

Titel 4  Spoorleggers 

 

Spoorleggers worden aangesteld door de organiserende vereniging of werk/rashonden 

vereniging. 

De vergoeding van een spoorlegger is conform de dagvergoeding/kilometerkosten zoals 

deze van toepassing zijn voor keurmeesters 

 

Titel 5 Kuddehondenwerk  

 

Kampioenschapsprijzen voor het kuddehondenwerk wordt geregeld in het Kynologisch 

Reglement.  

 

Titel 6 kynologisch instructeurs 

 

Voor het uitvoeren van een karakterbeoordeling door een daartoe bevoegde keurmeester, is 

een assistent benodigd. Deze assistent moet een door de raad van beheer geaccrediteerde 

kynologisch instructeur zijn. De vergoeding van een kynologisch instructeur is conform de 

dagvergoeding/kilometerkosten zoals deze van toepassing zijn voor keurmeesters 

 

Hoofdstuk V Inschrijving en toelating 

 

Artikel V.1 

 

1. Voor een IGP- en SpH-examen kunnen alleen honden worden ingeschreven die ten 

tijde van de inschrijving eigendom zijn: 

a. Van een lid van de organisator, dan wel  

b. Van een lid van de werkhondenvereniging waarbij de organisator is aange-

sloten, dan wel 

c. Van een lid van een werkhondenvereniging die is aangesloten bij de commis-

sie werkhonden of hiermee is gelieerd.  
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2. Voor een UV- en VZH-examen kunnen alleen honden worden ingeschreven die ten 

tijde van de inschrijving eigendom zijn: 

 

a. Van een lid van de organisator, dan wel 

b. Indien de organisator bij een werkhondenvereniging is aangesloten, van een 

lid van die werkhondenvereniging, dan wel 

c. Van een lid van een der in artikel III.1 bedoelde verenigingen ter keuze van de 

organisator. 

 

Artikel V.2 

 

Voor een IGP- en SpH-wedstrijd kunnen alleen honden worden ingeschreven die ten tijde 

van de inschrijving eigendom zijn: 

 

a. Van een lid van de organisator, dan wel 

b. Van een lid van de werkhondenvereniging waarbij de organisator is aange-

sloten, dan wel 

c. Van een lid van een werkhondenvereniging of van een andere rasvereniging, 

mits daarvoor in de voor de wedstrijd verleende toestemming is verleend, ter 

keuze van de organisator. 

Artikel V.3 

 

Honden die eigendom zijn van een buitenlander die niet voldoet aan de artikelen V.1 en V.2 

kunnen desondanks worden ingeschreven indien betrokkene kan aantonen in zijn land lid te 

zijn van een vereniging die functioneert onder het gezag van een door de Fédération Cynolo-

gique Internationale erkend lichaam en ook overigens vergelijkbaar is met de in artikel V.1 of 

artikel V.2 voor het betreffende geval bedoelde vereniging of verenigingen. 

 

Artikel V.4 

 

Indien een hond tijdens een examen of wedstrijd niet wordt voorgebracht door de eigenaar 

of mede-eigenaar, dan dient ook de geleider te voldoen aan de artikelen V.1 onderscheiden-

lijk V.2 Als een hond wordt voorgebracht door iemand anders dan de eigenaar, dient de 

eigenaar een schriftelijke verklaring af te geven waarin deze bevestigd dat de hond door 

deze geleider mag worden voorgebracht. 

 

Artikel V.5 

 

Artikel V.2 is niet van toepassing op wedstrijden, waarop een werkkampioenschapsprijs of 

de titel “Werkkampioen met jaartal”behaald kan worden. 

 



                         Evenementenreglement werkhonden 2020                                                                                 Pagina 14 van 17 

Artikel V.6 

 

1. Tijdens een examen of wedstrijd moet de geleider de volgende documenten tonen: 

a. Voor honden met stamboom: 

1. De stamboom (alleen bij het eerste examen); 

2. Het rashondenlogboek,  

3. De lidmaatschapskaart van de eigenaar en van de geleider. 

 

b. Voor honden zonder stamboom: 

1. Het hondenlogboek uitgegeven door de Commissie Werkhonden (voor 

de honden die voorzien zijn van een chip); 

2. Een registratiebewijs van de databank van de Raad van Beheer of van 

Nederlandse Databank Gezelschapsdieren.  

3. De lidmaatschapskaart van de eigenaar en indien deze door een ander 

wordt voorgebracht ook van de geleider.   

 

2. Indien niet voldaan wordt aan het eerste lid, dan wordt de toelating tot het examen of 

de wedstrijd geweigerd. 

 

Hoofdstuk VI Resultaten en uitslagen 

 

Artikel VI.1 

 

Binnen zeven dagen na een evenement zendt de organisator een volledig ingevulde deel-

nemers- en uitslagenlijst aan de secretaris van het hoofdbestuur of aan een andere daartoe 

aangewezen functionaris van de werkhondenvereniging waarbij hij is aangesloten, en aan de 

secretaris van de Commissie Werkhonden. 

 

Hoofdstuk VII Strafbepalingen 

Artikel VII.1 

1. Indien de hond of geleider tijdens een examen of wedstrijd handelt in strijd met het 

Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer, met de krachtens dat reglement 

door de Commissie Werkhonden vastgestelde reglementen of de ter uitvoering daar-

van gestelde bepalingen, dan kan de keurmeester de combinatie uitsluiten van verde-

re deelname aan de wedstrijd of het examen. 
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2. Indien het in het eerste lid bedoelde handelen aan de geleider verweten kan worden, 

dan kan de keurmeester bepalen dat de geleider ook niet mag deelnemen aan andere 

binnen een maand te houden examens en wedstrijden. 

 

3. Beslissingen op grond van het eerste en het tweede lid worden door de keurmeester 

binnen 24 uur aan de Commissie Werkhonden meegedeeld en vervolgens zo spoedig 

mogelijk schriftelijk bevestigd. 

 

4. Tegen beslissingen op grond van het eerste en het tweede lid kan binnen 24 uur 

schriftelijk beroep bij de Commissie Werkhonden worden ingesteld.  

De Commissie Werkhonden neemt ten spoedigste een beslissing, doch niet dan nadat 

de appellant en de keurmeester in de gelegenheid zijn gesteld hun standpunt tegeno-

ver de Commissie Werkhonden toe te lichten.  

De Commissie Werkhonden kan getuigen en deskundigen horen. De beslissing van de 

Commissie Werkhonden wordt onverwijld schriftelijk aan de appellant en aan de 

keurmeester meegedeeld. 

 

Artikel VII.2 

1. Bij toepassing van artikel VII.1, eerste lid, worden voor de al uitgevoerde afdelingen 

geen punten toegekend. 

 

2. In het rashondenlogboek, cq het werkboekje, van de betreffende hond wordt de op-

gelegde straf en de reden daarvan vermeld door middel van de aantekening 

“Uitgesloten wegens……” 

Hoofdstuk VIII Onofficiële evenementen 

Artikel VIII.1 

Werkhondenkeurmeesters van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland 

mogen alleen keuren op vooraf door de CWH goedgekeurde evenementen, conform artikel 

VI.5 KR.                         

Deze evenementen staan op een evenementenagenda op het sitegedeelte van de CWH op 

de site van de raad van beheer, die twee keer per maand wordt geüpdatet. Publicatie van 

evenementen op de website van de CWH is verplicht conform het IGP-reglement. 

Keurmeesters zijn verplicht om vooraf aan een evenement deze evenementenagenda te 

raadplegen. Indien hun naam niet bij het evenement vermeldt staat, dienen zij onverwijld 

contact op te nemen met de CWH. 
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Artikel VIII.2 

Op artikel VIII.1 zijn een aantal uitzonderingen: 

• onderlinge wedstrijd waaraan wordt deelgenomen door leden van één werk/kring-

groep van een werkhondenvereniging. 

• open dagen waarop door een keurmeester honden worden beoordeeld zonder com-

petitieverband en zonder gebruik te maken van keurformulieren van de CWH en/of 

voorschriften uit het IGP-reglement. 

• beoordelingsdagen, die ten doel hebben een ras te promoten en/of leden te verwer-

ven zonder dat er enige vorm van competitie aan ten grondslag ligt en/of voorschrif-

ten uit het IGP-reglement moeten worden nageleefd. 

• Wedstrijden die bedoeld zijn om laagdrempelig te zijn zodat ook leden kunnen deel-

nemen waarvan de hond nog niet het gewenste niveau heeft bereikt. 

Deze wedstrijden moeten conform het evenementenreglement voor werkhonden 

artikel III.4 t/m III.5 worden aangevraagd. Zij worden in een andere kleur op de eve-

nementenkalender geplaatst. Er hoeft geen kwalificatielijst te worden gemaakt en er 

mogen geen (ras)hondenlogboeken worden ingevuld. De keurmeester vult wel een 

formulier gekeurde examens in en mailt dit naar de CWH.                                         

Toegang tot deze wedstrijden is alleen mogelijk voor leden van een werk(ras)honden-

vereniging.                                                                                                                                  

De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de lid-

maatschapskaarten en de keurmeester is verplicht deze te controleren.  

 

In alle gevallen waarin een keurmeester ambteert zonder dat een evenement is aange-

vraagd, dient deze de betreffende keuring vooraf te melden aan de CWH.  

De CWH toetst de aanvraag en vermeld goedkeuring op de evenementenagenda.                                                       

Ook onofficiële keurdagen tellen mee in het aantal keuringen dat een keurmeester per jaar 

mag verrichten. 

 

Hoofdstuk IX Slotbepalingen 

Artikel IX.1 

Dit “Examen- en wedstrijdreglement Werkhonden” is afgeleid van het IGP-programma, in 

alle gevallen waarin raakvlakken zijn, is het IGP-reglement in de Duitse taal maatgevend.      

In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie Werkhon-

den. 
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Artikel IX.2 

Dit reglement kan worden aangehaald als “Evenementen reglement (examens en wedstrij-

den) voor werkhonden”. Aldus besproken en vastgesteld in de vergadering met de 

Werkhondenraad van zeventien april 2015 en goedgekeurd door het bestuur van de Raad 

van Beheer. Het reglement treedt in werking op 1 augustus 2015. 

De Commissie Werkhonden: Voorzitter:  J. Veeneman 

    Secretaris:  G. Besselink 

  

Dit reglement is aangepast en opnieuw aangenomen in de werkhondenraad van 29 

november 2019. 


