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Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 1: Begripsomschrijvingen
Artikel 1.1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a) FCI: de Féderation Cynologique Internationale;
b) Raad van Beheer (RvB): de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland;
c) COMMISSIE WERKHONDEN (CWH): de Commissie Werkhonden, bedoeld in het Kynologisch
Reglement;
d) Richtlijnen: op grond van het Kynologisch Reglement nadere door de Commissie gestelde
regels, besluiten en voorschriften;
e) Werkhondenvereniging: de vereniging, bedoeld in het Kynologisch Reglement;
f) Reddingshonden Keurmeester (RH-keurmeester): een door de Raad van Beheer benoemde
reddingshondenkeurmeester;
g) Examen- en wedstrijdreglement: het FCI-IPO-reglement, uitgewerkt door de Commissie;
h) IPO-R reglement: het door de FCI vastgestelde Internationale Prüfungs-ordnung (IPO)examen- en wedstrijdreglement;
i) IPO-R reglement: het door de FCI en de Internationale Rettungs-hundeorganisation (IRO)
vastgestelde Internationale Prüfungsordnung für Rettungshundensport (IPO-R examen- en
wedstrijdreglement);
j) VZH reglement: het in het examen- en wedstrijdreglement bepaalde programma;
k) UV reglement: het in het examen- en wedstrijdreglement bepaalde programma;
l) Adviescommissie: een door de keurmeesterbijeenkomst in samenspraak met de commissie
werkhonden vastgestelde commissie.
m) K.R: Kynologisch Reglement; het door de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
in Nederland vastgestelde reglement.
n) Mentor: Een mentor is een deskundig persoon die door de adviescommissie opleiding is
aangesteld om een kandidaat gedurende zijn gehele leerperiode tot "A" keurmeester
begeleid.
o) Leerkeurmeester: een deskundig persoon die door de adviescommissie opleiding is
aangesteld om kandidaten bij te staan tijdens hun stages.
Artikel 1.2
De CWH stelt jaarlijks een lijst van bevoegde keurmeesters vast en zendt deze aan de
werkhondenverenigingen.

Hoofdstuk II Opleiding en benoeming van keurmeesters.
Artikel 2: Algemene bepalingen Artikel 2.1
a) De CWH bepaalt jaarlijks de behoefte aan RH-keurmeesters.
b) In dit hoofdstuk wordt onder “Adviescommissie” verstaan: de door de Commissie
Werkhonden benoemde “Adviescommissie voor de toelating en opleiding van RHkeurmeesters”.
c) De Adviescommissie is belast met de zorg voor de opleiding van RH-keurmeesters
overeenkomstig dit reglement.
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Artikel 2.2
Bij de beoordeling van de geschiktheid van een persoon voor de functie van RH-keurmeester
wordt niet alleen gelet op, door middel van in dit reglement geregelde keuringen of examens,
geteste bekwaamheden en vaardigheden, maar ook op gedrag, persoonlijkheid en karakter.
Artikel 3: Aanmelding
Artikel 3.1
Tot de opleiding tot RH-keurmeester kunnen slechts worden toegelaten zij, die:
a) gedurende ten minste vijf achtereenvolgende jaren actief lid zijn van een
reddingshondenvereniging;
b) ervaring hebben in het opleiden en voorbrengen van honden op reddingshonden-examens
en wedstrijden en ten minste twee honden zelfstandig met goed gevolg opgeleid hebben tot
het niveau IPO-R B. Door het overleggen van (ras)hondenlogboekjes moet worden
aangetoond dat de kandidaat RH-keurmeester het B-niveau in tenminste twee van de
volgende disciplines heeft bereikt: speuren, vlakterevieren en puinzoeken.
c) aantoonbaar actief zijn als hondengeleider en instructeur/helper/examenleider;
d) de leeftijd van vijfentwintig jaar hebben bereikt.
e) beschikken over een goede gezondheid blijkend uit een gezondheidsverklaring;
f) van onbesproken gedrag zijn blijkend uit een verklaring omtrent het gedrag;
g) schoolopleiding hebben op minimaal middelbaar niveau blijkend uit de maatschappelijke
positie.
h) zodanig overweg kunnen met de computer dat digitale verwerking van rapporten en
overzichtslijsten geen probleem oplevert.
Artikel 3.2
a) Een verzoek om toelating tot de opleiding wordt schriftelijk ingediend bij het (hoofd)bestuur
van de werkhondenvereniging waarvan de kandidaat lid is;
b) Het (hoofd)bestuur van de betreffende werkhondenvereniging zendt de verzoeken die door
een positief advies worden vergezeld, binnen drie maanden na ontvangst door aan de
Commissie Werkhonden.
Artikel 3.3
Een verzoek als bedoeld in artikel 3.2 a wordt digitaal ingediend en gaat vergezeld van de
volgende (digitale) bijlagen:
a) Een beknopte levensbeschrijving, bevattende onder meer gegevens over leeftijd, burgerlijke
staat, genoten schoolopleiding en maatschappelijke positie. Tevens dient er een uitgebreide
beschrijving te worden gegeven van de activiteiten binnen de hondensport waaruit blijkt dat
de kandidaat voldoet aan de eisen genoemd onder artikel 3.1 a t/m c;
b) Een niet langer dan drie maanden voor het verzoek door een arts afgegeven verklaring,
waaruit blijkt dat de kandidaat beschikt over een voldoende goede gezondheid voor de
functie van keurmeester;
c) Een verklaring omtrent het gedrag afgegeven door de plaatselijke overheid;
d) Kopieën van behaalde schooldiploma’s;
e) Kopieën van (ras)hondenlogboekjes;
f) Een recente pasfoto.
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Artikel 3.4
De Commissie Werkhonden wijst het verzoek af indien;
a) Niet wordt voldaan aan de artikelen 3.1 tot en met 3.3;
b) Zij de kandidaat op grond van de aangeleverde stukken niet geschikt acht voor de functie van
RH-keurmeester.
Artikel 3.5
Een besluit als bedoeld in artikel 3.4 wordt medegedeeld aan de kandidaat alsmede aan de
werkhondenvereniging waarvan de kandidaat lid is, onder vermelding van de afwijzingsgrond.
Artikel 3.6
a) Indien artikel 3.4 niet van toepassing is, gaat de aanmelding in portefeuille tot aan het einde
van het lopende kalenderjaar.
b) Aan het einde van het lopende kalenderjaar (november/december) worden de kanida(a)t(en)
tijdens een bijeenkomst van de benoemde adviescommissie uitgenodigd voor een informeel
gesprek en een proefkeuring.
c) De kandidaten dienen een proefkeuring te verrichten voor circa zes honden in de
programma's zoals deze in de Nederlandse versie van het IPO-R reglement zijn vermeld.
d) Na de proefkeuring brengt de adviescommissie advies uit aan de Commissie Werkhonden
over de eventuele toelating van de kandidaat. De Commissie Werk-honden kan van dit advies
afwijken.

Artikel 4: Toelating
Artikel 4.1
a) De kandidaat die is toegelaten tot de opleiding is leerling keurmeester, hierna te
noemen “leerling” ;
b) De tot de opleiding toegelaten kandidaten krijgen voor de gehele opleiding een
mentor toegewezen; (de mentor en leerkeurmeester worden door de Commissie
Werkhonden benoemd uit leden van de Commissie Werkhonden, het
keurmeestercorps of andere ervaringsdeskundigen)
c) De leerling moet alvorens te starten met keuringen, eerst een theoretische opleiding
volgen bij een of meer hiertoe door de CWH benoemde mentoren of
leerkeurmeesters. De adviescommissie deelt de leerling(en) tijdig mee wanneer en
waar deze opleiding zal plaatsvinden.
d) Steeds wanneer een leerling of aspirant op grond van dit reglement een keuring
moet verrichten of een examen moet afleggen deelt de Adviescommissie hem tijdig
mee, wanneer, waar en bij welke leerkeurmeester hij de keuring moet verrichten;
e) Van elke keuring dient de leerling of aspirant een rapport op te maken en dit binnen
één week digitaal (of in drievoud) aan de betreffende leerkeurmeester te zenden;
f) De betreffende leerkeurmeester zendt het rapport, voorzien van eventuele correcties
en commentaar, binnen één week door aan de aangewezen mentor en de
Adviescommissie;
g) Indien de keuring door de Adviescommissie als onvoldoende wordt gekwalificeerd
mag deze keuring éénmaal worden herhaald. Bij een tweede onvoldoende wordt de
opleiding van de betreffende leerling of aspirant niet voortgezet;
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h) De volgorde in de benoemingen is als volgt:
1. Leerling RH-keurmeester (krijgt tijdens de te verrichte keuringen onderricht van een
leerkeurmeester)
2. Aspirant RH-keurmeester (verricht, onder toezicht en verantwoording van een
leerkeurmeester, zelfstandig keuringen)
3. RH-keurmeester C (verricht zelfstandig keuringen op examens)
4. RH-keurmeester B (verricht zelfstandig keuringen op examens en wedstrijden)
5. RH-keurmeester A (verricht zelfstandig keuringen op examens, wedstrijden,
hoofdevenementen en internationale examens en wedstrijden)

Artikel 5 Promotie- en degradatieregeling
Artikel 5.1
a) Een leerling RH-keurmeester moet om als aspirant RH-keurmeester toegelaten te kunnen
worden , onderricht hebben gekregen van een leerkeurmeester bij:
1. minimaal drie examens, en
2. tenminste twaalf verschillende honden in afdeling B (appèl/hindernissen), waarvan
minimaal vier honden op geschiktheidsniveau en minimaal zes honden op A- of B-niveau;
3. tenminste twaalf verschillende honden in afdeling A (zoekwerk) in tenminste twee
disciplines (speuren, vlakterevieren en puinzoeken) en minimaal drie honden op elk
niveau (geschiktheid, A en B).
b) Een aspirant RH-keurmeester moet om tot het examen voor RH-keurmeester C te worden
toegelaten drie als voldoende beoordeelde zelfstandige keuringen verrichten onder
verantwoording en toezicht van een leerkeurmeester, waarbij
1. tenminste twaalf verschillende honden in afdeling B (appèl/hindernissen), waarvan
minimaal vier honden op geschiktheidsniveau en minimaal zes honden op A- of B-niveau;
2. tenminste twaalf verschillende honden in afdeling A (zoekwerk) in tenminste twee
disciplines (speuren, vlakterevieren of puinzoeken) en minimaal drie honden op elk
niveau (geschiktheid, A en B).
c) Een aspirant RH-keurmeester moet, om tot RH-keurmeester C te worden benoemd,
volkomen zelfstandig een examen met tenminste zes honden in minimaal twee disciplines
(speuren, vlakterevieren of puin) keuren onder toezicht van een door de Adviescommissie
aan te wijzen leerkeurmeester;
d) Na twee jaar, waarin minimaal vier keuringen moeten zijn verricht, vindt door de
Adviescommissie een evaluatie plaats met de RH-keurmeester C om te bekijken of hij/zij
benoemd kan worden tot RH-keurmeester B;
e) Om tot RH-keurmeester A te worden benoemd dient men aan de volgende eisen te voldoen:
1. Minimaal drie jaar actief als RH-keurmeester B;
2. Actief als hondengeleider op examens of wedstrijden en/of direct bij het geven van
instructie zijn betrokken;
3. Correcte uitdrukkingsvaardigheden in de Engelse en/of Duitse taal;
4. De Commissie Werk Honden stelt, met in achtneming van een advies van de
Adviescommissie, jaarlijks de lijst met keurmeester(s) A vast.
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Hoofdstuk 3 Bevoegdheden en verplichtingen keurmeesters
Artikel 6 Bevoegdheden
Artikel 6.1
a) Een RH-keurmeester mag slechts keuren op examens en wedstrijden waarvoor krachtens het
Evenementenreglement toestemming is verleend;
b) Een RH-keurmeester mag slechts keuren bij verenigingen die volledig aan hun financiële
verplichtingen jegens de Commissie Werkhonden hebben voldaan.
Artikel 6.2
a) Een RH-keurmeester die tevens als RH-keurmeester is aangesteld door de Internationale
Rettungshunde Organisation (IRO) mag –na een melding aan de CWH- als IRO-keurmeester
keuren bij evenementen die georganiseerd worden door bij de IRO-aangesloten organisaties.
a) Artikel 7 Verplichtingen
Artikel 7.1
a) Een RH-keurmeester is verplicht om tenminste elke twee jaar de jaarlijkse RH-keurmeester
vergadering bij te wonen.
b) Een RH-keurmeester is verplicht om door of namens de RvB aangeboden bijscholingen te
volgen.
c) Een RH-keurmeester mag niet keuren op door de Commissie Werkhonden vastgestelde
sperdata voor reddingshondenactiviteiten;
d) Het maximum aantal keurdagen dat een RH-keurmeester per jaar mag keuren, wordt
jaarlijks door de Commissie Werkhonden vastgesteld;
e) De hoogte van door organiserende verenigingen aan RH-keurmeesters te betalen
vergoedingen voor werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten worden jaarlijks door de Raad
van Beheer vastgesteld;
f) RH-keurmeesters zijn verplicht de vastgestelde dagvergoeding alsmede de vergoeding voor
gemaakte reiskosten bij de organiserende vereniging in rekening te brengen;
g) Vergoedingen waarvan de hoogte niet door de Raad van Beheer is vastgesteld, worden
slechts betaald indien er, uiterlijk bij de definitieve uitnodiging van de RH-keurmeester,
schriftelijk overeenstemming is bereikt;

Artikel 8 Keuringen buitenland
Artikel 8.1
a) De Commissie Werkhonden verleent uitsluitend toestemming aan RH-keurmeesters A om in
het buitenland te mogen keuren;
b) De in lid “a” bedoelde toestemming wordt verder slechts verleend voor keuringen die
georganiseerd worden door een vereniging die is erkend door een bij de FCI aangesloten
overkoepelend orgaan en waarvoor door of namens dat overkoepelend orgaan toestemming
is verleend;
c) Een verzoek om toestemming als in lid “a” bedoeld moet tijdig, dat wil zeggen minimaal
twee maanden voor het evenement, bij de secretaris van de Commissie Werkhonden
worden ingediend en vergezeld gaan van stukken waaruit blijkt dat aan lid “b” wordt
voldaan;

Keurmeesterreglement voor reddingshonden.

Pagina 6 van 9

Artikel 8.2
a) De Commissie Werkhonden verleent ook toestemming om in het buitenland te keuren aan
RH-keurmeesters die tevens als RH-keurmeester zijn aangesteld door de Internationale
Rettungshunde Organisation (IRO).
b) De in lid “a” bedoelde toestemming wordt verder slechts verleend voor keuringen die
georganiseerd worden door een organisatie die is erkend door een bij de IRO aangesloten
overkoepelend orgaan en waarvoor door of namens dat overkoepelend orgaan toestemming
is verleend;
c) Een verzoek om toestemming als in lid “a” bedoeld moet tijdig, dat wil zeggen minimaal
twee maanden voor het evenement, bij de secretaris van de Commissie Werkhonden
worden ingediend en vergezeld gaan van stukken waaruit blijkt dat aan lid “b” wordt
voldaan;

Hoofdstuk 4 RH-keurmeester vergaderingen
Artikel 9 RH-keurmeestersvergaderingen
Artikel 9.1
a) De Commissie Werkhonden roept de RH-keurmeesters periodiek bijeen voor een RHkeurmeester vergadering;
b) Deze vergaderingen hebben ten doel de eenheid in het keuren te bevorderen,
voorlichting te geven over de reglementen van de Commissie Werkhonden en
wijzigingen daarin te bespreken, alsmede de belangen van de RH-keurmeesters te
behartigen;
c) Een RH-keurmeester vergadering wordt gehouden wanneer de Commissie Werkhonden
dit wenselijk acht of tenminste 30% van de RH-keurmeesters dit verzoeken en in ieder
geval jaarlijks voor aanvang van het examenseizoen;
d) De RH-keurmeester vergadering kan aan de Commissie Werkhonden voorstellen doen;
e) In de RH-keurmeester vergadering heeft iedere keurmeester één stem;
f) De leden van de Commissie Werkhonden, die geen keurmeester zijn, hebben een
adviserende stem;
g) Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen;
Artikel 9.2
a) De voorzitter van de Commissie Werkhonden treedt op als voorzitter van de RHkeurmeester vergadering;
b) Een door de Commissie Werkhonden aangewezen secretaris maakt een besluitenlijst van
de besluiten die tijdens de vergadering worden genomen;
c) De op de vergadering genomen besluiten zijn bindend voor alle RH-keurmeesters;
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Hoofdstuk 5 Waarneming keurmeesters
Het keuren van reddingshonden is een jurysport. Het is dus onvermijdelijk dat er interpretatieen beoordelingsverschillen optreden tussen de verschillende RH-keurmeesters. De CWH heeft
zich ten doel gesteld de kwaliteit van het keuren van reddingshonden te optimaliseren.
Daarom stelt de CWH waarnemers aan, die de RH-keurmeesters met enige regelmaat volgen
tijdens hun keuringen.
Artikel 10 Observatie keurmeester
Artikel 10.1
Het juridisch kader waarmee de Commissie Werkhonden en dus ook de RH-keurmeesters te
maken krijgen zijn:
 Het Internationale Examenreglement.
 het Kynologisch Reglement.
 FCI regelgeving.
 Nederlandse Wetgeving en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn.
Artikel 10.2
a) De waarnemer is te allen tijde bevoegd om namens de Commissie Werkhonden een examen
of wedstrijd te bezoeken en de keurmeester(s) te beoordelen.
b) Zowel de keurmeester als de organiserende vereniging zijn verplicht om de waarnemer
zodanig medewerking te verlenen, dat hij of zij in staat is een goede waarneming te doen.
c) De waarnemer heeft geen invloed op de keuring van de ambterende RH-keurmeester.
Artikel 10.3
a) Waarnemers worden benoemd door de Commissie Werkhonden uit:
1. oud keurmeesters
2. een lid van de Commissie Werkhonden
3. deskundige leden van reddingshondenverenigingen
b) Een waarnemer dient volledig op de hoogte te zijn van alle geldende reglementen en
uitvoeringsbepalingen.
Artikel 10.4
a) Op de site van de Commissie Werkhonden is een formulier te downloaden dat de
waarnemer gebruikt om een keurmeester te beoordelen.
b) De waarnemer vult het waarnemingsformulier in en stuurt dit binnen één week per e-mail,
naar de secretaris van de Commissie Werkhonden. De secretaris van de Commissie
Werkhonden stuurt het rapport door aan de beoordeelde keurmeester.
Artikel 10.5
a) Een geobserveerde RH-keurmeester kan bezwaar maken tegen het uitgebrachte rapport.
Hij schrijft hiertoe binnen veertien dagen na de waarnemingsdatum, een gemotiveerd
bezwaarschrift aan de secretaris van de Commissie Werkhonden. Later ontvangen
bezwaarschriften worden niet meer in behandeling genomen.
b) In de eerstvolgende bijeenkomst van de Commissie Werkhonden (na de waarneming) wordt
een bezwaarschrift behandeld. De uitkomst hiervan wordt zowel aan de b RH-oordeelde
keurmeester als aan de waarnemer gemeld. Verder bezwaar is niet mogelijk.
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Artikel 10.6
Na afloop van een kalenderjaar wordt een overzicht gemaakt van de gedane waarnemingen.
Als hiertoe aanleiding is zal de Commissie Werkhonden een RH-keurmeester uitnodigen voor
een functioneringsgesprek.
Hoofdstuk 6 Slot- en strafbepalingen
Artikel 11 Strafbepalingen
Artikel 11.1
a) De keurmeester die tijdens een wedstrijd en/of examen, dan wel binnen een periode van
vier weken voorafgaande aan het evenement in strijd met de verbodsbepalingen van het
Kynologisch Reglement of examenreglement handelt of nalaat te handelen dan wel bij
herhaling in strijd met de overige bepalingen van het Kynologisch Reglement van de Raad
van Beheer of de bepalingen van door de Commissie Werkhonden vastgestelde reglementen
handelt of nalaat te handelen, kan gestraft worden met het ontnemen van zijn bevoegdheid
om als keurmeester op te treden:
1. voor de verdere duur van het evenement;
2. voor toekomstige wedstrijden en/of examens;
3. voor een door de Commissie Werkhonden vast te stellen periode;
b) Tot het opleggen van de in lid a1 bedoelde straf zijn bevoegd:
1. de Commissie Werkhonden;
2. de door de Commissie Werkhonden voor dit evenement aangewezen gedelegeerde.
c) Tot het opleggen van de in lid a2 en a3 bedoelde straf geeft de Commissie Werkhonden
een advies aan de gedelegeerde keurmeesterzaken reddingshonden van de Raad van
Beheer.
d) De betreffende keurmeester wordt zo mogelijk gehoord voordat de straf wordt
opgelegd;
e) Het besluit tot strafoplegging wordt schriftelijk aan de betreffende RH-keurmeester en
aan de besturen van de reddingshondenverenigingen medegedeeld;

Artikel 12 Slotbepalingen
Artikel 12.2
a) Tegen de beslissingen op grond van dit reglement staat alleen beroep open zoals dit is
verwoord in het K.R.;
b) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Beheer;
c) In bijzondere gevallen kan de Commissie Werkhonden voor één of meer bepalingen van
dit reglement dispensatie verlenen. Van een besluit tot het verlenen van dispensatie
wordt afschrift gezonden aan de Raad van Beheer en aan de Werkhondenraad.
Artikel 12.3
Dit reglement kan worden aangehaald als “Keurmeestersreglement Reddingshonden”.
Aldus besproken in de vergadering met de Werkhondenraad van 13 april 2013.
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