Keuringsreglement NSPS:

Artikel 6 - Hengsten(her)keuringscommissie

a. De in artikel 2 genoemde hengstenkeuringscommissie heeft tot taak hengsten te
selecteren voor het verkrijgen van een deklicentie binnen de fokkerij zoals die door het
stamboek wordt nagestreefd. Toegang tot de selectiekeuring hebben alleen hengsten
die voldoen aan de voorwaarden voor opname in het Stamboek Categorie A.

b. De eigenaar heeft het recht tegen de uitspraak van de hengstenkeuringscommissie in
beroep te gaan bij de hengstenherkeuringscommissie. Voor de herkeuring zijn de
volgende procedures van toepassing:
1. Alvorens tot de herkeuring te worden toegelaten dient door de eigenaar het
daarvoor vastgestelde tarief aan het NSPS te zijn betaald. Dit bedrag wordt aan de
eigenaar gerestitueerd indien op basis van de uitspraak van de
hengstenherkeuringscommissie de hengst alsnog in aanmerking komt voor de
afgifte van een deklicentie.
2. De hengstenherkeuringscommissie ontvangt de rapportage van de
hengstenkeuringscommissie die aan de eigenaar van de hengst beschikbaar is
gesteld niet eerder dan nadat de herkeuring heeft plaatsgevonden.

c. Ten aanzien van de samenstelling en werkwijze van de hengsten(her)keuringscommissie
gelden de volgende bepalingen:
1. De hengstenkeuringscommissie en de hengstenherkeuringscommissie bestaan elk
uit drie leden, aangevuld met één reserve-jurylid.
2. Het hoofdbestuur benoemt voor beide commissies uit hun midden een voorzitter.
3. De voorzitter van het hoofdbestuur, alsmede het hoofdbestuurslid dat is belast met
de portefeuille fokkerijzaken, Vanuit het hoofdbestuur zijn hebben te allen tijde één of twee
afgevaardigden bij het recht de vergaderingen en besprekingen van de hengsten-

(her)keuringscommissie aanwezig bij te wonen, waarvan één de voorzitter van de
bijeenkomst is.
4. De inspecteur(s) die tijdens de hengstenkeuring is (zijn) belast met de uitvoering
van de stamboekopname inspectie neemt (nemen) deel aan de besprekingen van
de hengstenkeuringscommissie op de dag van de keuring.
5. Het veterinaire inspectieteam dat tijdens de hengstenkeuring is belast met de
uitvoering van het veterinaire deel van de stamboekopname inspectie neemt
eveneens deel aan de besprekingen van de hengstenkeuringscommissie op de dag
van de keuring.
6. De veterinair adviseur van het NSPS kan de vergaderingen en besprekingen van de
hengsten(her)keuringscommissie bijwonen en heeft daarin een adviserende stem.
7. Indien geen van de leden van de (her)keuringscommissie dierenarts is, kan zij
worden bijgestaan door de veterinair adviseur of bij diens verhindering door een
dierenarts die daartoe door het bestuur wordt aangewezen.

d. De ALV kiest, op basis van een door het bestuur gedane enkelvoudige voordracht, uit
het jurycorps van het NSPS het (reserve)lid voor de hengsten(her)keuringscommissie.
Een (reserve)lid van de hengsten(her)keuringscommissie wordt gekozen voor een
periode van vier jaar.
Gedurende het eerste jaar functioneert de gekozen persoon als reservelid van de
hengsten(her)keuringscommissie. De drie opvolgende jaren functioneert de gekozen
persoon als lid van de hengsten(her)keuringscommissie.
Om door het bestuur aan de ALV te kunnen worden voorgedragen als kandidaat-lid voor
de hengsten(her)keuringscommissie moet een jurylid minimaal aan de volgende eisen
voldoen:
- minimaal twee keer zijn herkozen als jurylid van het NSPS.
- Goed in staat zijn mondeling en schriftelijk toelichting op de hengstenkeuze te
geven.
- Een aanvulling zijn op de leden die reeds deel uitmaken van het team.
- In de drie jaar voor kandidaatstelling geen negatieve waarderingen hebben
ontvangen tijdens het begeleidings-/coachingstraject voor juryleden.

Het bestuur zal de voordracht voorzien van een motivering.
Mocht een kandidaat niet de gewone meerderheid van het aantal stemmen behalen,
dan maakt het bestuur gebruik van artikel 2 van het keuringsreglement en benoemt in
de weken na de ALV een reservelid voor de hengsten(her)keuringscommissie. Een door
het bestuur benoemd reserve-jurylid vervult deze taak gedurende één jaar. Het jaar
erop stelt het bestuur in de ALV deze of een andere kandidaat ter verkiezing voor als lid
van de hengsten(her)keuringscommissie. Eenmaal gekozen draait dit jurylid mee in het
rooster op de opengevallen plek (dus nog drie jaar).

Een afgetreden lid van de hengsten(her)keuringscommissie zal niet direct in het eerste
jaar daarna wederom door het bestuur voorgedragen kunnen worden, tenzij het om
‘doorstroming’ van de hengstenherkeuringscommissie naar hengstenkeuringscommissie
gaat.

e. De reserveleden komen in functie wanneer een lid van de(her)keuringscommissie door
omstandigheden niet beschikbaar is dan wel vanwege betrokkenheid (fokker,
(mede)eigenaar of huurder fokker of in eigendom van een familielid in 1e graad) bij een
voorgebrachte hengst moet terugtreden uit de keuringsbaan. Het reservelid beoordeelt
in laatstbedoeld geval, als lid van de (her)keuringscommissie, de gehele rubriek c.q. de
gehele groep waarin de betreffende hengst wordt voorgebracht, inclusief de
plaatsingsvolgorde binnen de betreffende rubriek.

