REGLEMENT VOOR DE STANDAARDCOMMISSIE

Artikel 1: Taken
De Standaardcommissie ( hierna te noemen “de commissie”) heeft tot taak:
a. Het N.B.S.-bestuur ( hierna te noemen “het bestuur”) te adviseren over het erkennen van nieuwe
rassen alsmede nieuwe kleurslagen en/of variëteiten in een ras.
b. Zorg te dragen voor het volledig houden van de Nederlandse Sierduivenstandaard, waarin alle in
Nederland erkende rassen zijn opgenomen en het bestuur over aanvullingen en/of herdrukken ervan
te adviseren.
c. Hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het bestuur, één of meer bij de NBS aangesloten
speciaalslubs of andere belanghebbenden, voorstellen te doen voor vaststellen, wijzigen aanvullen
enz. van sierduivenstandaards en het bestuur daarover te adviseren. Wanneer voor het ras of de
rassen waar de in de vorige zin vermelde handelingen betrekking op hebben, een speciaalclub
bestaat, vindt steeds nauw overleg tussen de commissie en de speciaalclubs plaats.
Artikel 2: Samenstelling
De commissie bestaat uit tenminste drie A-keurmeesters
Artikel 3: Functies.
Door de commissie wordt uit de leden een voorzitter en indien er, conform het voorgaande artikel,
geen "ambtelijk secretaris" is benoemd, een secretaris benoemd.
Artikel 4: Tijdelijke uitbreiding van het aantal leden.
a. Op verzoek van de commissie of van een speciaalclub kunnen door het bestuur één of meer leden voor
voor bepaalde tijd aan de commissie worden toegevoegd. Gebeurt dat op verzoek van een
speciaalclub, dan zal het bestuur daarover geen beslissing nemen alvorens de commissie te hebben
commissie te heben gehoord. Opo die leden is artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing.
b. Het bestuur van een speciaalclub kan aan de commissie verzoeken in een vergadering van de commissie
over de mening van die speciaalclub ten aanzien van een voorstel te worden gehoord. De daarvoor door
die speciaalclub te maken reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van die speciaalclub.
Artikel 5: Melding erkenning.
a. De commissie zal terstond aan het NBS-bestuur advies uitbrengen. Het NBS-bestuur besluit over de
erkenning. Wanneer voor het betreffende ras een speciaalclub bestaat, dan zal het NBS bestuur zijn
besluit aan die speciaalclub meedelen. De speciaalclub wordt verzocht het besluit aan de aanvrager mede
te delen. Bestaat er voor het onderhavige ras geen speciaalclub, dan deelt het NBS bestuur zijn besluit
mede aan de aanvrager.
b. Van definitieve erkenning is pas dan sprake wanneer het bestuur een besluit daarover heeft genomen.
Artikel 6: Rapportage.
Door de commissie zal ieder jaar vóór 1 april een schriftelijk verslag over haar werkzaamheden in het
voorgaande kalenderjaar aan het bestuur worden uitgebracht.
Dit verslag zal door het bestuur ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd.
Artikel 7: Erkenningsprocedure (zie ook bijbehorend stroomschema).
Voor erkenning zullen de volgende regels worden gehanteerd:
a. Indien sprake is van een aanvraag voor erkenning als onder de leden e en f bedoeld, dan moet deze
aanvraag minimaal zes weken vóór de NBS-Bondsshow door de aanvrager bij de secretaris van de
Standaardcommissie zijn ingediend.
b. Indien voor het betreffend ras in Nederland een speciaalclub bestaat, dan moet door een individuele
aanvrager voor erkenning, eerst de betreffende speciaalclub om goedkeuring van de eventuele erkenning
worden gevraagd alvorens de aanvraag bij de commissie wordt ingediend.
Wijst de speciaalclub erkenning af dan heeft aanvraag voor erkenning geen zin.
c. Indien voor erkenning naar de NBS-Bondsshow dieren moeten worden ingezonden, dan moet op het
inschrijfformulier worden vermeld: voor erkenning.
Voorts moet de maat van de kooien voor dat ras en eventuele wensen ten aanzien van de kooien (zoals
bijvoorbeeld afscherming e.d.) worden vermeld.

d. Er mogen niet meer dan het voor erkenning vereiste aantal dieren (zie onder) worden ingezonden.

e. Voor het erkennen van rassen geldt:
Het ras is niet in een bij de EE aangesloten land erkend
- Naar de NBS-Bondsshow inzenden: 1 – 1 oud en 1 – 1 jong van dat ras. Alle met dezelfde kleurslag.
Bij verdere kleurslagen c.q. variëteiten: 1 - 1 per kleurslag of variëteit.
In overleg met de secretaris van de commissie moet bij de aanvraag een in het Nederlands gestelde
standaardbeschrijving plus afbeelding worden meegezonden.
Wordt dat ras in Nederland erkend, dan geldt de erkenning alleen voor de voor erkenning ingezonden
kleurslag c.q. variëteit.
Het ras is wel in een ander bij de EE aangesloten land erkend,
- Naar de NBS-Bondsshow inzenden: 1 – 1 van dat ras. Leeftijd onbelangrijk.
In overleg met de secretaris van de commissie moet bij de aanvraag een in het Nederlands gestelde
standaardbeschrijving plus afbeelding worden meegezonden.
Wordt dat ras in Nederland erkend dan geldt die erkenning voor alle kleurslagen c.q. variëteiten die
expliciet in de standaard van het land van oorsrong c.q. perfectie (EE rassenlijst) staan.

f. Voor het erkennen van kleurslag(en) of variëteit(en) geldt:
De kleurslag of variëteit is bij het ras niet in een bij de EE aangesloten land erkend.
- Naar de NBS-Bondsshow inzenden: 1 – 1 oud en 1 – 1 jong.
- Dit mogen twee nog niet erkende kleurslagen zijn die verwant zijn door de erffactoren voor intensief
en verdund, maar hetzelfde gelijk vleugelpatroon.
In overleg met de secretaris van de commissie moet bij de aanvraag een in het Nederlands gestelde
beschrijving van de kleur c.q. variëteit worden meegezonden.
De kleurslag of variëteit is bij het ras wel in een ander bij de EE aangesloten land erkend.
- De te erkennen kleurslag of variëteit moet expliciet in de rasstandaard van dat land vermeld staan.
Schriftelijke aanvraag voor erkenning door de betreffende speciaalclub of NBS fokkerskaarthouder
aan de secretaris van de commissie. Let op artik el 7 b van dit reglement !
In overleg met de secretaris van de commissie moet bij de aanvraag een in het Nederlands gestelde
beschrijving van de kleur c.q. variëteit worden meegezonden.

Schematisch:

Erkenning Ras
Het ras is niet erkend in een
ander EE land

Het ras is wel erkend in een
ander EE land

1-1 oud
1-1 jong

1-1 leeftijd onbelangrijk
Insturen naar Bondsshow

insturen naar
Bondsshow

Erkenning kleurslag of variëteit
De kleurslag of variëteit is
niet erkend in een EE land

De kleurslag of variëteit is
wel erkend in een EE land

1-1 oud
insturen naar
1-1 jong Bondsshow
Mogen intensieve en de verwante
verdunde kleur zijn, mits met
gelijk vleugelpatroon.

Schriftelijk aanvragen bij de SC
door de betreffende Speciaalclub

e.e.a. met inachtname van de hierboven vermelde voorwaarden.
N.b.

1 – 1 betekent 1 doffer en 1 duivin.
EE betekent Entente Européenne

