
Belangenverstrengeling  

1. De reserveleden komen in functie wanneer een lid van de (her)keuringscommissie door 

omstandigheden niet beschikbaar is.  

 

2. De reserveleden komen in functie wanneer een lid van de (her)keuringscommissie vanwege 

betrokkenheid bij een hengst moet terugtreden: 

*Fokker van de hengst 
*Fokker van de vader en/of moeder  
*(Mede) eigenaar of huurder 
* Familielid in de eerste graad  
 
3. Het reservelid beoordeelt in laatstbedoeld geval, als lid van de (her)keuringscommissie, de gehele 

rubriek waarin de betreffende hengst wordt voorgebracht, inclusief de plaatsingsvolgorde binnen de 

betreffende rubriek tijdens de hengsten premiekeuring. De keuring van de jonge hengsten wordt 

gezien als een individuele keuring en dan komt het reservelid in actie bij een hengst als een jurylid 

daarbij betrokken is.  

4. Voor aanvang van de hengstenkeuring zal aan alle hengstenjuryleden gevraagd worden vooraf te 
melden of zij betrokken zijn bij een van de aangeboden hengsten.  
 
5. Het bespreken van de aangeboden hengsten voorafgaand aan de keuringsdagen geschiedt door de 
hengstenjuryleden, het reserve hengstenjurylid en de voorzitter van de 
hengstenherkeuringscommissie, aangevuld met het bestuurslid fokkerijzaken en de voorzitter.  
 
6. Bij besprekingen (voor of tijdens de keuring) blijft een betrokken persoon in de ruimte, maar 
mengt zich niet in de discussie omtrent zijn of haar hengst. 
 
7. Mocht zich het probleem voordoen dat er van meerdere juryleden een hengst of hengsten worden 
aangeboden dan is het bestuur bevoegd om deze hengsten bij elkaar in een groep/rubriek te 
plaatsen. De hengsten worden dan gekeurd door het overgebleven jurylid, het reservelid en het 
reservelid van de herkeuringscommissie.  
 
8. Mocht er door omstandigheden nog een jurylid/leden nodig zijn, zal deze door het bestuur worden 
aangewezen (zie artikel 2 van het keuringsreglement).  
 
9. Betrokken juryleden zullen bij belangenverstrengeling de ring verlaten.  
 
10. Ook bij volgende bezichtigingen en tijdens de premie- en kampioenskeuring zal dit op dezelfde 
wijze worden ingevuld.  
 
11.Deze regels betreffen hengsten die worden aangeboden voor het verkrijgen van een 
selectielicentie als ook hengsten die reeds een licentie hebben. 
 
12. Bij onduidelijkheden of probleemgevallen is het bestuur ten alle tijden bevoegd om ter plekke 
adequate beslissingen te nemen. 
 


