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Algemeen: 
Het doel van het NRPS is de bevordering van de fokkerij in Nederland van Nederlandse Rijpaarden en 
Rijpony’s met Arabisch bloed en Anglo-Arabische Volbloedpaarden die een bijdrage kunnen leveren aan 
de paardensport en in staat zijn sportprestaties te kunnen leveren. 
Eén van de middelen om dit doel te bereiken is het keuren van veulens, merries, ruinen en hengsten. 
 
De gedragscode NRPS-commissieleden is een handvest voor de commissieleden en een garantie naar de 
deelnemers toe om ervoor te zorgen dat keuringen objectief en integer geschieden. 
Deze gedragscode heeft mede ten doel om zowel naar de commissieleden als naar de eigenaar van het 
te keuren dier helderheid te verschaffen. In geval van twijfel dient met het Algemeen Bestuur contact te 
worden opgenomen. 
Het Algemeen Bestuur ziet erop toe dat niet alleen de regels van gedragscode gevolgd worden maar ook 
dat zoveel mogelijk in de geest van deze gedragscode gehandeld wordt. 
 
De Commissieleden en de keuringscommissies: 
NRPS Commissieleden worden, na goedkeuring van de ledenraad, benoemd door het Algemeen Bestuur 
en worden op de lijst Commissie van Juryleden geplaatst conform de reglementen. 
 
• Het NRPS kent de volgende keuringscommissies: 
• Commissie van Juryleden. 
• Foktechnische commissie 
• Verrichtingscommissie 
• Hengstenkeuringscommissie 
• Herkeuringscommissie 
 
Commissieleden kunnen lid zijn van meerdere commissies met inachtneming van alle NRPS-statuten en 
reglementen. 
 
Geselecteerde leden uit de Commissie van Juryleden keuren op provinciaal of regionaal niveau de 
veulens, eenjarigen, tweejarigen, merries en ruinen en niet goedgekeurde hengsten en wijzen de dieren 
aan voor deelname aan de Nationale Keuring. Zij kunnen ook ingezet worden voor de Late 
Veulenkeuring. 
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De Gedragscode: 
 
Commissieleden voelen zich betrokken bij het NRPS. Zij hebben een voorbeeldfunctie en dragen te allen 
tijde het gedachtegoed van het NRPS uit. 
 

• Alle commissieleden vertegenwoordigen tijdens de evenementen, maar ook daarbuiten, het 
NRPS. 

• Commissieleden vermijden elke schijn van belangenverstrengeling (Huishoudelijk Reglement art 
7, lid 5). 

• Commissieleden vallen elkaar niet af. Zowel in de ring als daarbuiten. Uiteraard staan 
commissieleden wel open voor meningen van collega commissieleden. 

• Commissieleden tonen respect voor de eigenaren van de te keuren dieren. 

• Commissieleden dienen op de hoogte te zijn van alle hun functie betreffende reglementen, 
bepalingen en voorwaarden. 

• Commissieleden handelen discreet en integer. 

• Commissieleden keuren objectief. 

 
Commissieleden houden zich aan de volgende richtlijnen als zij werkzaam zijn voor het NRPS: 

• Minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig op de locatie waar het evenement plaatsvindt. 

• Correct gekleed. 

• Niet roken in de ring 

• Mobiele telefoon in de ring uit. 

 
Communicatie: 
Commissieleden spreken binnen hun juryteam af wie een eventuele openbare toelichting geeft. De 
openbare toelichting dient hoofdzakelijk opbouwend en positief van karakter te zijn. Indien gewenst kan 
later aan de eigenaar persoonlijk verdere uitleg gegeven worden. Probeer het specifiek benoemen van 
veterinaire bemerkingen in de openbare toelichting te vermijden. 
 
Gebruik sociale media 
Met communicatie via sociale media over het verloop van de keuring of keuringsresultaten dient 
terughoudend te worden omgegaan tijdens of na het evenement. Reactie op of discussie met eigenaren 
over keuringsresultaten of verloop van de keuring door individuele commissieleden via sociale dient 
vermeden te worden. Dit is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur 
 
Tenslotte: 
Indien een commissielid in strijd handelt met deze gedragscode, kan het Algemeen Bestuur besluiten 
om betrokken commissielid te schorsen of uit zijn functie te ontzetten (Huishoudelijk Reglement art 5, 
lid 13 en 14). 
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