
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 het 
herdrukken ervan te adviseren.  

c. hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het bestuur, één of meer bij de NBS aangesloten 
speciaalclubs of andere belanghebbenden, voorstellen te doen voor het 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 
speciaalclub 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 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 gehoord. Op 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 komen 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 mededelen. 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. Al of niet gedelegeerd aan de commissie, verzorgt het bestuur de mededeling van zijn 
besluit aan de speciaalclub c.q. belanghebbende.  

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 schema). 
Voor erkenning zullen de volgende regels worden gehanteerd: 

a. indien sprake is van een aanvraag voor erkenning als onder de leden e, f en g bedoeld, dan 
moet deze aanvraag minimaal zes weken vóór de NBS-Bondsshow door de aanvrager bij de 

secretaris van de Standaardcommissie zijn ingediend.  

http://www.sierduif.nl/pdf/erkenning.PDF


b. indien voor het betreffend ras in Nederland een speciaalclub bestaat, dan moet, alvorens de 

aanvraag voor erkenning bij de commissie wordt ingediend, door de aanvrager altijd eerst de 
betreffende speciaalclub om goedkeuring van de eventuele erkenning worden gevraagd. 
Wijst de speciaalclub erkenning af dan heeft het indienen voor erkenning bij de commissie geen 
zin.  

c. indien dieren voor erkenning naar de NBS-Bondsshow moeten worden ingezonden, dan moet op 
het in schrijfformulier worden vermeld dat de erkenning van het betreffend ras c.q. kleurslag of 
variëteit wordt verlangd. 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. voor een kleurslag of variëteit die voor het betreffende ras reeds in een bij de Entente 
Européenne (hierna te noemen “EE”) aangesloten land is opgenomen, is alleen een schriftelijke 
aanvraag door de onderhavige speciaalclub nodig.  

e. ten aanzien van een ras dat reeds in een bij de EE aangesloten land is erkend dienen naar de 
NBS-Bondsshow ingezonden te worden:  

 één mannelijk en één vrouwelijk dier van dat ras, Voor erkenning moet aan tenminste 1 duif het 
predikaat van minimaal 93 punten zijn toegekend..  

 zonodig moet ( in overleg met de secretaris van de commissie) een in het Nederlands vertaalde 

standaardbeschrijving plus afbeelding bij de aanvraag worden ingediend. 
Wordt dat ras in Nederland erkend dan geldt die erkenning voor alle kleurslagen c.q. variëteiten 
die in de standaard van het land van oorsprong c.q. perfectie, (EE rassenlijst) zijn opgenomen.  

f. Voor een kleurslag (kleurslagen) of variëteit(en) die niet in een bij de EE aangesloten land is 

(zijn) erkend; nieuwe kleurslag of variëteit, dienen naar de NBS-Bondsshow ingezonden te 
worden:  

 één mannelijk en één vrouwelijk dier oud en één mannelijk en één vrouwelijk dier jong van die 
kleur slag(en) of variëteit(en) Dit mogen twee verwante kleurslagen zijn zoals bv intensief en 

verdund met gelijk vleugelpatroon.  
 zonodig ( in overleg met de secretaris van de commissie) dient een in het Nederlands gestelde 

beschrijving van de kleur c.q. variëteit met de aanvraag te worden meegezonden.  

g. voor een ras dat niet in een bij de EE aangesloten land is erkend dienen naar de NBS-Bondsshow 
te worden ingezonden:  

 één mannelijk en één vrouwelijk dier oud en één mannelijk en één vrouwelijk dier jong van dat 
ras alle van dezelfde kleurslag. 

 Bij meerdere kleurslagen c.q. variëteiten per kleurslag of variëteot: één mannelijk en één 
vrouwelijk dier.  

 zonodig ( in overleg met de secretaris van de commissie) dient een in het Nederlands gestelde 
standaard beschrijving bij de aanvraag te worden meegezonden. 
Wordt dat ras in Nederland erkend, dan geldt de erkenning alleen voor de voor erkenning 
ingezonden kleurslag(en) c.q. variëteit(en).  

h. Voor erkenning als onder de leden e, f en g bedoeld moet aan tenminste 50% van de voor 
erkenning ingezonden dieren het predikaat 93 punten of hoger zijn toegekend, per ras of per 
kleurslag. Tevens geldt dat de ingezonden jonge dieren met een NL-S ring moeten zijn geringd. 

  

Artikel 8: Voorlopige erkenning. 
In alle gevallen waarin de commissie nog geen definitieve uitspraak kan doen, kan zij het bestuur 

adviseren tot voorlopige erkenning van een ras, of kleurslag en/of variëteit in een ras over te gaan. In 
dat geval moeten van het betreffende ras ieder jaar minimaal het eerder in artikel 7 genoemde aantal 
dieren naar de NBS-Bondsshow worden ingezonden en door de commissie te worden beoordeeld , 
waarna uiterlijk na drie jaar over de definitieve erkenning wordt beslist. 
Hierbij geldt de volgende tijdschaal: 

 inzenden naar de NBS-Bondsshow voor erkenning:  

 1e jaar inzenden naar de NBS-Bondsshow; mogelijk advies *  

 2e jaar inzenden naar de NBS-Bondsshow; mogelijk advies *  

 3e jaar inzenden naar de NBS-Bondsshow; definitief advies* 
*)= advies aan het bestuur over afwijzing of definitieve erkenning.  



Artikel 9: Aanmelden wijzigingsvoorstellen. 

Wijzigingsvoorstellen voor standaards anders dan bedoeld in artikel 5, moeten vóór 1 november van het 
jaar voorafgaand aan het jaar waarop de wijziging van kracht moet worden, aan de Standaardcommissie 
worden gericht. Wijzigingsvoorstellen voor de standaard van een ras waarvoor Nederland NIET het 
Standaardbepalende land (Sbl) is, moeten eerst door de SC van dat Sbl zijn/worden goedgekeurd. 
Bevestiging daarvan moet met het wijzigingsvoorstel aan de SC worden meegezonden. 

Artikel 10: Standaardwijzigingen door het Standaardbepalende land (Sbl) 

Indien bij de NBS-standaardcommissie bekend, worden wijzigingen door het Sbl (=Europastandaard) in 
de NBS standaard opgenomen met kennisgeving aan de betreffende speciaalclub. 

Artikel 11: Publicatie wijzigingen standaards. 

Standaardwijzigingen worden in mei van het jaar waarin de wijziging van kracht wordt door de 
Standaardcommissie gepubliceerd. 
 

Artikel 12: Aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet. 
Zaken met betrekking tot het functioneren van de commissie, welke niet in dit reglement, noch in de 
Statuten of het Huishoudelijk Reglement van de N.B.S. zijn vastgelegd, worden door het bestuur, na 
overleg met de commissie, geregeld. 

Aldus goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 19 juni 1999 en gewijzigd goedgekeurd in de 
Algemene Ledenvergadering van 12 juni 2004, 12 juni 2010 en 11 juni 2011. 

 
 


