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§ 1 Algemeen 
 
Voor alle leden en erkende kennelclubs van de F.C.I. zijn de regels vermeld in § 
1 tot en met 6 verplicht en moeten worden gezien als de MINIMALE EISEN van 
de F.C.I. gesteld aan elk individu (man of vrouw), die als exterieurkeurmeester 
aangesteld wil worden door zijn/haar nationale kynologische organisatie die ook lid is 
van de F.C.I. (Deze wordt hierna “F.C.I. Nationale Organisatie genoemd of, afgekort, 
F.C.I.-N.O.). Elk F.C.I. lid mag de algemene eisen, die de F.C.I. heeft gesteld verder 
uitbreiden en specificeren. Toch mogen de regels van elk land in geen geval 
tegenstrijdig zijn met dit F.C.I. reglement. 
 
§ 2 Minimale eisen betreffende kandidaatstelling, opleiding, 
examinering en benoeming als exterieurkeurmeester. 
 
Kandidaatstelling voor de functie van exterieur keurmeester moeten worden 
aangenomen onder de officiële regels van de F.C.I.-N.O. van het land waar de 
gegadigde woonachtig is. Het is de verantwoordelijkheid van elke F.C.I.-N.O. om in 
de noodzakelijke opleidingen te voorzien, examens voor te bereiden en voor een 
officiële goedkeuring als keurmeester te zorgen. 
 
De F.C.I.-N.O. moet in een adequate basisopleiding voor keurmeesters voorzien 
waarin de onderwerpen genoemd in § 2, d, 1-6, worden behandeld. Een dergelijke 
opleiding moet op een regelmatige basis beschikbaar zijn. 
Keurmeesters die een langere tijd niet actief zijn geweest en hun kennis willen 
opfrissen of keurmeesters die voor additionele rassen in aanmerking willen komen 
moeten ook hetzelfde programma bijwonen. 
 
Een dergelijke opleiding moet door kandidaten worden bijgewoond voordat zij de 
verplichting van een schriftelijk examen ondergaan. 
 
Om de erkenning van F.C.I. internationale exterieurkeurmeester te verkrijgen moet er 
voor het eerste ras waarvoor de kandidaat solliciteert aan de volgende voorwaarden 
worden voldaan: 
 
a. Moet meerderjarig zijn. 
 
b. Ten tijde van de kandidaatstelling om in opleiding te gaan voor één of 
meerdere rassen moet de kandidaat kunnen bewijzen dat hij/zij voorheen 
een fokker is geweest met een geregistreerde kennelnaam en moet 
honden hebben, die in het officiële stamboek van het land, waar de 
kandidaat woonachtig is, geregistreerd zijn. 
Of 
Dat hij/zij over minstens 5 jaar goede resultaten heeft bereikt als exposant 
van honden. 
Of 
Dat hij/zij een actieve en verantwoordelijke betrokkenheid heeft gehad in 
kynologische zaken gedurende minstens 5 jaar. 
 
c. Moet minstens 5 keer dienst hebben gedaan als ringhulp of schrijver 
tijdens officiële tentoonstellingen over een periode van een jaar om kennis 
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te vergaren over procedures en reglementen. 
 
d. De kandidaat moet een examen afleggen bij een door de F.C.I.-N.O 
benoemde officiële examencommissie en moet tijdens een voorafgaand 
schriftelijk examen voldoende kennis van de volgende onderwerpen tonen: 
1. Anatomie (statisch), morfologie en beweging (dynamiek) van honden. 
2. Genetica, gezondheid en karakter. 
3. Kennis van de rasstandaard (en). 
4. Gedragscode van de keurmeester, procedure en technieken van 
keuren. 
5. Nationale reglementen voor tentoonstellingen en andere nationale 
regels. 
6. F.C.I. reglementen voor tentoonstellingen en additionele regels. 
Kandidaten moeten voor het schriftelijke examen in het geheel slagen. 
 
e. Een complete kennis van het ras is één van de meest belangrijke factoren 
van het keuren en een bevoegde keurmeester moet geheel vertrouwd zijn 
met de F.C.I. rasstandaard om in een besluit te kunnen voorzien dat 
gebaseerd is op kennis van het ras dat gekeurd wordt 
Het praktijkonderricht moet de keurmeester in opleiding in staat stellen om 
een complete kennis en begrip van de rassen, van alle reglementen en ook 
de procedures in de ring te verkrijgen. Het praktijkonderricht behelst een 
geslaagde voltooiing van een aantal tentoonstellingen waar onderricht 
gekregen wordt, behoudens het slagen voor het schriftelijke examen. Het is 
de verantwoordelijkheid van de organisatie van de F.C.I. lid om een 
tijdsbestek en de hoeveelheid praktijk onderricht vast te stellen. 
 
f. Het praktijkonderricht moet onder het toezicht van ervaren en door de 
F.C.I. erkende keurmeesters plaatsvinden. De kandidaat moet verslagen 
schrijven van de honden die hij/zij tijdens de opleiding gekeurd heeft en 
deze naar voornoemde keurmeester sturen, die belast is met de 
bevestiging van zijn/haar gedrag, keuring en kennis van zaken bij de gezag 
hebbende officiële commissie. 
Na een geslaagde voltooiing van het praktijk gedeelte moet de kandidaat 
een praktijkexamen afleggen onder toezicht van de officiële 
examencommissie. Deze examencommissie moet in een schriftelijke 
verklaring voorzien aangaande de examinering en de uitslag. 
 
g. Eenmaal benoemd tot exterieurkeurmeester en door zijn F.C.I.-N.O. moet 
de kandidaat eerst die rassen waarvoor hij/zij is geslaagd in zijn/haar land 
van herkomst over een periode van 2 jaar keuren alvorens hij/zij een aanstelling om 
te keuren tijdens F.C.I. CACIB tentoonstellingen in het buitenland mag aanvaarden. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van elke F.C.I.-N.O. als lid van de F.C.I. om alleen die 
individuen op een officiële lijst van keurmeesters te zetten, die aan bovengenoemde 
eisen hebben voldaan en om die lijst, die bijgewerkt en actueel wordt gehouden, 
jaarlijks naar het kantoor van de F.C.I. te sturen. 
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ADDITIONELE RASSEN 
Exterieurkeurmeesters die al bevoegd zijn om één of meerdere rassen te keuren in 
welke groep dan ook en die goedkeuring wensen voor additionele rassen moeten 
een schriftelijke aanvraag indienen, moeten praktijkonderricht genieten en slagen 
voor een schriftelijk examen met betrekking tot de rasstandaard van het ras/de 
rassen waarvoor een aanvraag is ingediend. Een praktijkexamen met betrekking tot 
het ras/die rassen is ook verplicht. 
 
Waar het absoluut onmogelijk blijkt om in een praktijkexamen voor honden van een 
bepaald ras te kunnen voorzien moet de kandidaat, als alternatief, slagen voor een 
uitgebreide schriftelijke examen met betrekking tot de rasstandaard van het ras 
waarvoor een aanvraag is ingediend. Dit geldt alleen voor ervaren keurmeesters, die 
één nieuw ras of rassen erbij willen hebben. 
 
 
§ 3 Definitie van de categorieën van exterieurkeurmeesters binnen de 
F.C.I. 
 
Een exterieurkeurmeester van een F.C.I.-N.O. kan zijn: 
 
a) Een raskeurmeester. 
b) Een groepskeurmeester 
c) Een allrounder (mag alle rassen keuren) 
 
De F.C.I.-N.O. moet de F.C.I. van volledige informatie voorzien omtrent elke 
keurmeester, die bevoegd is om buiten het land waarin hij woonachtig is te keuren. 
 
a) Een raskeurmeester is een persoon, die de bevoegdheid gekregen heeft 
van zijn/haar F.C.I.-N.O. om een of meerdere rassen te keuren. 
 
b) Een groepskeurmeester is een persoon, die de bevoegdheid gekregen heeft van 
zijn/haar F.C.I.-N.O. om één of meerdere groepen van de F.C.I. officiële groepen, 
overeenkomstig de Nomenclatuur van Hondenrassen, te keuren. Een 
groepskeurmeester is bevoegd om de CACIB te geven voor elk ras in de 
voornoemde groep(en). Als zij eenmaal bevoegd zijn mogen groepskeurmeesters 
van organisaties, die lid zijn van de F.C.I., groepskeuringen verrichten tijdens CACIB 
tentoonstellingen. 
Groepskeurmeesters van andere organisaties, die door de FCI erkend zijn 
worden vrijgesteld van eerder genoemde regelgeving. 
Bovendien mag een groepskeurmeester ook BIS keuren tijdens internationale 
tentoonstellingen mits de uitnodigende F.C.I.-N.O. aanvaardt dat hij/zij als 
groepskeurmeester voor minstens 2 van de F.C.I. groepen is bevoegd en de 
autorisatie heeft van zijn/haar nationale organisatie om BIS te keuren. Als de F.C.I. 
erkenning aan een nieuw ras verleent dan is het vanzelfsprekend dat een 
groepskeurmeester van die groep waarin dat ras thuis hoort bevoegd is om dat ras te 
keuren. 
Als een ras verplaatst wordt naar een groep waarvoor een keurmeester niet bevoegd 
is dan behoudt hij/zij evengoed het recht om dat ras te keuren. 
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Wil een kandidaat benoemd worden als groepskeurmeester dan moet hij/zij 
regelmatig en op een officiële basis, over een periode van minstens 4 jaar, hebben 
gekeurd tijdens nationale en internationale tentoonstellingen. 
Voor het overige behoort een voordracht als groepskeurmeester tot de bevoegdheid 
van de betrokken F.C.I.-N.O., die in het bijzonder aandacht moet besteden aan het 
aantal rassen dat in het betreffende land geregistreerd zijn. 
 
c) Een Allrounder is een keurmeester die door zijn F.C.I.-N.O. de bevoegdheid heeft 
gekregen om alle rassen van de F.C.I. erkende groepen te keuren. Een allrounder 
heeft toestemming om het CACIB te geven in alle door de F.C.I. erkende rassen 
tijdens F.C.I. internationale tentoonstellingen. 
 
Een Allrounder van een lid organisatie van de F.C.I. die eenmaal bevoegd is mag elk 
ras en elke competitie keuren, inclusief Beste van de Groep (BIG) en Best in Show 
(BIS) tijdens CACIB tentoonstellingen. Allrounders van door de FCI erkende 
organisaties zijn van bovengenoemde regeling vrijgesteld. 
 
Als de F.C.I. erkenning aan een nieuw ras verleent dan is het vanzelfsprekend dat 
een Allrounder bevoegd is om dat ras te keuren. 
Wil een kandidaat benoemd worden als Allrounder dan moet hij/zij reeds bevoegd 
zijn voor een aantal van de F.C.I. groepen. Voor het overige behoort een voordracht 
als Allrounder tot de bevoegdheid van de betrokken F.C.I.-N.O., die in het bijzonder 
aandacht moet besteden aan het aantal rassen dat in het betreffende land 
geregistreerd zijn. 
 
 
§ 4 Algemene voorwaarden voor erkenning als exterieurkeurmeester. 
 
Alleen die keurmeesters die, in overeenkomst met de voorafgaande voorwaarden, 
voorkomen op de lijst van exterieurkeurmeesters van een F.C.I. lid organisatie 
mogen de CACIB geven tijdens internationale tentoonstellingen. De rassen die door 
keurmeesters vanuit F.C.I. deelgenoot landen mogen worden gekeurd worden 
duidelijk aangegeven in de individuele overeenkomsten, welke getekend zijn door de 
F.C.I. en de FCI erkende organisaties. 
 
Keurmeesters, die de goedkeuring van hun F.C.I.-N.O. genieten maar tijdens een 
periode van 5 jaar of langer niet hebben gekeurd moeten opnieuw een 
praktijkexamen afleggen voordat zij weer mogen keuren. Voordat de F.C.I.-N.O. een 
nieuwe bevoegdheid om te keuren verstrekt moet het vermogen van de keurmeester 
om het ras/die rassen te keuren die hij/zij voorheen keurde geverifieerd worden. 
 
Keurmeesters die emigreren naar een land waarvan de Nationale Kynologische 
Organisatie (hierna NKO) geen lid noch een contractueel deelgenootlid is van de 
F.C.I. mogen, op aanvraag bij de F.C.I., erkend blijven voor die rassen waarvoor zij 
bevoegd waren in een F.C.I.-N.O. mits er geen disciplinaire maatregelen tegen hen 
van kracht zijn, de uitnodigende organisatie ervan op de hoogte is en de 
toestemming van de F.C.I. voorhanden is. Het kantoor van de F.C.I. bewaart een lijst 
die in overeenstemming is en verstrekt de autorisaties om te mogen keuren. Deze 
keurmeesters vallen onder het gezag van de F.C.I. 
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Keurmeesters, die emigreren van een land waarvan de NKO lid is van de F.C.I. naar 
een gelijksoortig land blijven erkend en zouden door de F.C.I.-N.O. van het nieuwe 
land moeten worden goedgekeurd voor die rassen waarvoor zij door hun vorige 
F.C.I.-N.O. bevoegd waren mits er geen disciplinaire maatregelen tegen hen van 
kracht zijn of worden. Deze keurmeesters moeten een aanvraag indienen bij de 
F.C.I.-N.O. van het nieuwe land binnen 3 jaar na hun verandering van land. Deze 
F.C.I.-N.O. draagt dan voortaan de verantwoordelijkheid voor deze keurmeesters. 
 
 
§ 5 Algemene taakomschrijving van de exterieurkeurmeester. 
 
Bij tentoonstellingen in een land waarvan de NKO lid is van de F.C.I. moeten 
exterieurkeurmeesters altijd de geldige rasstandaarden van de rassen die zij keuren 
navolgen mits deze niet tegenstrijdig zijn met de wetten van dat land. Zij mogen een 
standaard niet zo interpreteren dat deze onverenigbaar is met een functionele 
gezondheid van de hond. 
 
Tijdens de keuringen moet een keurmeester zowel dit reglement voor keurmeesters 
als het F.C.I. tentoonstellingsreglement en alle andere F.C.I. regels nauwkeurig in 
acht nemen. 
 
Keurmeesters moeten zich voor elke tentoonstelling voorbereiden door de 
rasstandaarden en andere belangrijke reglementen te bestuderen. 
 
Keurmeesters moeten altijd grondig en zorgvuldig zijn tijdens hun werk, zich 
conformeren aan de gebruikelijke ethische regels en respect tonen voor hun collega 
keurmeesters en de exposanten. 
 
 
§ 6 Gedragscode 
 
1. Algemeen 
 
Elke exterieurkeurmeester van een F.C.I. lid organisatie vervult een belangrijke taak 
in de internationale kynologische gemeenschap. Zijn/haar gedrag moet daarom 
betrouwbaar en onberispelijk zijn zowel in functie als in zijn/haar privé leven. 
 

Daaruitvolgende: 
 

- Een keurmeester zou nooit te laat mogen komen voor een keurafspraak of het 
terrein van de tentoonstelling verlaten voordat hij/zij de taken die aan 
hem/haar toegewezen zijn volbracht heeft. 
- Een keurmeester mag het werk van een andere keurmeester niet bekritiseren. 
- Onder geen enkele omstandigheid mag een keurmeester solliciteren naar 
keurafspraken. 
- Een keurmeester mag een catalogus van de tentoonstelling niet voor of tijdens 
zijn/haar keuring(en) raadplegen. 
- In de ring moet een keurmeester zich correct gedragen en alle honden zonder 
onderscheid bekijken. Hij/zij moet sober en netjes gekleed gaan, passend bij 
de taak die moet worden volbracht. Hij/zij moet altijd correct en hoffelijk zijn. 
- Een keurmeester moet zich onthouden van roken in de ring tijdens de 
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keuringen. 
- En keurmeester moet zich onthouden van het nuttigen van alcohol in de ring. 
- Een keurmeester mag geen hond inschrijven die op zijn/haar naam 
geregistreerd is op de dag van de tentoonstelling waar hij/zij optreedt als 
keurmeester. 
- Een keurmeester mag geen hond voorbrengen op de dag van de 
tentoonstelling waar hij/zij optreedt als keurmeester. 
- Een partner of een lid van zijn/haar directe familie of een persoon die met 
hem/haar samenwoont in zijn/haar huishouding mag een hond van de 
ras(sen) die op die dag niet door deze keurmeester worden gekeurd 
inschrijven of voorbrengen. 
- De honden die worden voorgebracht door een keurmeester tijdens een CACIB 
tentoonstelling waar hij/zij niet in functie is moeten of gefokt zijn, in eigendom 
of gedeeld eigendom zijn van hem, een partner of een lid van zijn directe 
familie of een persoon die met hem samenwoont in zijn huishouding. 
- Een keurmeester mag geen hond keuren die, in de zes maanden 
voorafgaande aan de tentoonstelling waar hij/zij mag keuren, zijn eigendom of 
gedeelde eigendom is geweest, dat hij heeft geconditioneerd, gehouden of 
verkocht. Dit geldt ook voor honden die in eigendom zijn van, een partner of 
een lid van zijn directe familie of een persoon die met hem/haar samenwoont 
in zijn huishouding. 
- Een keurmeester mag niet samen met exposanten die onder hem/haar uit 
zullen komen, reizen naar een tentoonstelling waar hij moet keuren. 
- Een keurmeester mag onder geen enkele omstandigheid sociale omgang 
hebben met een exposant wiens honden hij/zij moet keuren. Een keurmeester 
mag dit pas doen NADAT zijn verplichtingen als keurmeester beëindigd zijn. 
 
2. Het aannemen van afspraken 
 
a. Een F.C.I. keurmeester kan alleen keuren tijdens F.C.I. tentoonstellingen die 
georganiseerd worden door landen die lid zijn van de F.C.I. of contractuele 
deelgenoten. Hij/zij mag niet keuren tijdens evenementen die niet door de F.C.I. 
worden erkend tenzij deze evenementen plaats vinden in landen die niet onder 
het gezag van de F.C.I. vallen (anders dan lid of deelgenoot). In dat geval moet 
hij/zij evengoed toestemming krijgen van de F.C.I.-N.O van het land waar hij/zij 
woont. 
 

b. Wanneer een keurmeester een keuruitnodiging uit het buitenland ontvangt moet 
de betreffende keurmeester alle benodigde informatie inwinnen om er verzekerd 
van te zijn dat de georganiseerde show valt onder de regelgeving van de FCI of 
van een door de FCI erkende organisatie. 
 
c. Als de Show wordt georganiseerd door een club moet de keurmeester de 
informatie inwinnen of deze club officieel wordt erkend door de FCI-NO of FCI 
erkende organisatie in dat land. 
 
d. Een FCI exterieur keurmeester mag alleen keuren op een show buiten zijn/haar 
land, als hij/zij een schriftelijke toestemming heeft van zijn/haar FCI-NO. Deze 
toestemming moet verkregen worden door de show organisator via de FCI-NO, 
onder welke de show wordt gehouden en een kopie moet tevens worden 
gezonden naar de betreffende keurmeester. 
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e. Wanneer er gekeurd wordt in een ander land dan waar hij/zij woonachtig is, 
moet de keurmeester minstens één van de vier talen van de FCI (Engels, Frans, 
Duits of Spaans) vloeiend spreken. In het geval dat een keurmeester niet aan 
deze vereiste kan voldoen, is hij/zij verantwoordelijk voor zijn/haar eigen tolk als 
de show dit verlangt. 
 
f. Een keurmeester mag onder geen enkele voorwaarde op welke show dan ook 
de keuring van een ras accepteren waarvoor hij/zij niet benoemd is door 
zijn/haar eigen nationale organisatie. Ditzelfde geldt voor het keuren op het 
niveau van de Beste van de Groep of Best in Show. 
 
 
§ 7 Disciplinaire maatregelen 
 

1. Elke keurmeester, die op enige wijze de nationale en/of FCI 
tentoonstellingsreglementen ofwel de reglementen van de FCI voor 
exterieurkeurmeesters overtreedt valt onder de rechtsbevoegdheid van 
haar/zijn FCI-NO, welke disciplinaire maatregelen zal nemen als de 
overtreding is bewezen. 
 
De FCI-NO is verplicht een regelgeving aan te nemen, welke hen de 
uitvoering van een disciplinaire maatregel toestaat op elk wangedrag of 
overtreding van hun keurmeesters. 
 

2. Er moet een garantie zijn dat de keurmeester in kwestie gehoord zal worden, 
mondeling of schriftelijk.  
 

3. De FCI-NO moet voorzien in de volgende disciplinaire maatregelen: 
 
a) Het geschil tot een oplossing brengen zonder disciplinaire maatregel; 
 

b) Een waarschuwing met of zonder het dreigement de keurmeester geen 
toestemming meer te geven om te keuren; 
 
c) De persoon voor een bepaalde periode te schorsen; 
 
d) Een keurmeester uit het ambt ontzetten; 
 
e) Het weigeren of terugtrekken van de toestemming van keuringen in het 
buitenland. 
 

4. Na de legitieme effectuering van de beslissing, moet de FCI op de hoogte 
worden gesteld door haar lid. 
 
 
§ 8 Maatregelen ter handhaving. 
 
De Executive Committee van de FCI, met name wanneer gedeelten van deze 
regelgeving ongeldig worden, mogen op hun eigen definitieve beslissing, actie 
ondernemen om gedeelten van deze regelgeving te wijzigen om zodoende de 
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geldigheid van elk internationaal evenement gehouden onder toepassing van het FCI 
reglement te waarborgen en hiermee de toepassing van deze reglementen te kunnen 
uitvoeren. 
 
De ongeldigheid van een gedeelte of meerdere gedeelten van deze regelgeving 
betekent niet dat de gehele regelgeving ongeldig wordt. 
 
Deze regels worden direct effectief na goedkeuring van de General Committee van 
de FCI en moeten gedistribueerd worden naar alle FCI leden en erkende 
organisaties door de FCI. 
 
Deze regelgeving werd goedgekeurd door de FCI General Committee tijdens de vergadering in Madrid 
op 20 november 2001. Deze worden effectief met ingang van 1 januari 2002. Een overgangsperiode 
van twee jaar (deadline 31 december 2003) is vastgesteld, om FCI leden en door de FCI erkende 
organisaties in staat te stellen hun nationale reglementen aan te passen. 
Deze regelgeving werd goedgekeurd door de Algemene vergadering van de Raad van Beheer op 
Kynologisch Gebied in Nederland op 18 juni 2005. Deze worden effectief met ingang van 1 januari 
2006.  
Gewijzigd tijdens de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 
Nederland op 24 maart 2010. Deze wijzigingen worden effectief met ingang van 1 mei 2010 
 
Vertaling met dank aan: Yvonne Barendregt en Rony Doedijns. 


