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Reglementen landelijke keuring van de NBAT 
 

Dit document geeft een nadere beschrijving van de reglementen die gelden voor de landelijke huis 

keuring, termen en definities kunt u in de bijlage B vinden. 

 

 

 

Reglement Landelijke Huiskeuring 

 

1. Dit reglement heeft betrekking op Landelijke Huiskeuringen die door keurmeesters worden 

uitgevoerd. 

 

2. De organisatie van de Landelijke Huiskeuring berust bij de Commissie Bondskeurmeesters 

(CBKM). Voor de organisatie wordt door de CBKM een werkgroep aangesteld: werkgroep 

LHK. 

 

3. De CBKM benadert keurmeesters voor het uitvoeren van de Landelijke Huiskeuring. Per 

keuringscategorie worden twee keursmeesters aangesteld. 

 

4. De kosten van de Landelijke Huiskeuring worden geheel door de NBAT gedragen. De 

uitvoerende keurmeesters zien erop toe dat de gemaakte kosten redelijk en 

verantwoordbaar zijn. Declaratie van deze kosten vindt plaats door de keurmeesters bij 

NBAT. 

 

5. De dagvergoeding voor de inzet van keurmeesters is vastgesteld op € 65,- per keurmeester. 

De kilometervergoeding is vastgesteld op € 0,20 per gereden kilometer. 

 

6. Elk bestuur van de districten van de NBAT heeft het recht in elke keuringscategorie 

maximaal een deelnemer aan te wijzen die namens haar deelneemt aan de Landelijke 

Huiskeuring. 

 

7. Deelnemers aan de Landelijke Huiskeuring dienen aan de volgende eisen te voldoen: 

o Deelnemers moeten hobbylid van de NBAT en woonachtig binnen Nederland dan 

wel de grensgebieden van België of Duitsland zijn. Hierbij wordt, indien er discussie 

is of de afstand tot de grens te veel is, door de CBKM de uiteindelijke beslissing 

genomen of de deelnemer mee mag doen; 

o Aan de Landelijke Huiskeuring wordt deelgenomen met hetzelfde vivarium en in 

dezelfde keuringscategorie als bij de laatste districtskeuring voorafgaande aan de 

Landelijke Huiskeuring 1; 

o Bij de laatste districtskeuring, die tevens niet langer geleden mag zijn dan een half 

jaar op het moment van de Landelijke Huiskeuring, moet minimaal een gouden 

bondsdiploma en het districtskampioenschap zijn behaald. 

 

                                                           
1 Bijvoorbeeld: Indien met de districtskeuring een Malawi-aquarium aangeboden wordt, moet dit vivarium ook bij de 
Landelijke Huiskeuring als Malawi-aquarium worden aangeboden. 
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8. In uitzondering op het voorgaande punt, mogen de kampioenen van de laatste Landelijke 

Huiskeuring automatisch deelnemen aan de daarop volgende Landelijke Huiskeuring. 

Hiervoor gelden tevens de volgende eisen: 

o Deelnemers moeten hobbylid van de NBAT zijn; 

o Indien sprake is van een tussentijdse verhuizing, dienen deelnemers woonachtig 

binnen Nederland dan wel de grensgebieden van België of Duitsland te zijn. Hierbij 

wordt, indien er discussie is of de afstand tot de grens te veel is, door de 

Commissie Bondskeurmeesters (CBKM) de uiteindelijke beslissing genomen of de 

deelnemer mee mag doen; 

o Aan de Landelijke Huiskeuring wordt deelgenomen met hetzelfde vivarium en in 

dezelfde keuringscategorie als bij de laatste Landelijke Huiskeuring. 

 

9. Indien de kampioen van de districtskeuring tevens de kampioen van de laatste Landelijke 

Huiskeuring is en deze heeft aangegeven automatisch mee te willen doen aan de daarop 

volgende Landelijke Huiskeuring, mag de deelnemer die in die districtskeuring tweede is 

geworden in de betreffende keuringscategorie opgegeven worden voor de Landelijke 

Huiskeuring mits deze voldoet aan de overige deelname-eisen. 

 

10. Er wordt gestreefd naar 15 deelnemers in iedere keuringscategorie. Indien dit aantal op 

grond van de hiervoor gestelde deelname-eisen niet wordt gehaald, kan de werkgroep LHK 

deelnemers toevoegen. De systematiek die hiervoor wordt gehanteerd is opgenomen in de 

bijlage van dit reglement. Ook voor deze groep deelnemers geldt dat voldaan moet worden 

aan de eisen zoals beschreven onder punt 7. 

 

11. Inschrijving geschiedt door het districtsbestuur vóór 31 maart bij de werkgroep LHK. Dit 

vindt plaats door het invullen en inzenden van het daartoe door de werkgroep LHK 

verstrekte inschrijfformulier. Inschrijfformulieren die niet op de gestelde datum in het bezit 

zijn van de werkgroep LHK, zullen niet in behandeling worden genomen. Op het 

inschrijfformulier moeten alle deelnemers vermeld staan die een gouden bondsdiploma 

hebben behaald tijdens de districtskeuring. De werkgroep LHK zorgt ervoor dat de 

kampioenen van het jaar ervoor die aangegeven hebben mee te willen doen, automatisch 

aangeschreven worden. 

 

12. De Landelijke Huiskeuring geschiedt op door de werkgroep LHK nader bekend te maken 

datums die, indien mogelijk, in het tweede kwartaal van het kalenderjaar vallen. Deze 

datums zullen aan de deelnemers worden gecommuniceerd en vervolgens worden 

gepubliceerd op de website van de CBKM: www.cbkm.nl. Een beroep op onbekendheid 

met de datums zal niet worden aanvaard. Evenmin zal rekening worden gehouden met de 

afwezigheid van de deelnemer op betreffende datum. De keuringsdatums zullen minimaal 

twee weken van te voren worden doorgegeven aan de deelnemers. 

 

13. Op een door het hoofdbestuur van de NBAT vast te stellen datum wordt de uitslag 

gepresenteerd. Er wordt door het hoofdbestuur van de NBAT naar gestreefd de uitslag te 

presenteren op een vast moment in de maanden oktober/november. 

 

http://www.cbkm.nl/


Keuringsreglement CBKM. 

Goedgekeurd ledenraad 22-10-2016  pagina 3 

 
 

14. Beeldmateriaal dat door keurmeesters is gemaakt, blijft eigendom van keurmeesters. Het 

auteursrecht is hierop van toepassing is. Daarmee is het ook niet vanzelfsprekend dat 

deelnemers of anderen recht hebben op het beeldmateriaal. 

 

15. Deelnemers dienen bij aanvang van de keuring aan de keurmeesters twee volledig en goed 

ingevulde Deelnemersformulieren te overhandigen. Dit Deelnemersformulier moet 

betrekking hebben op de actuele situatie van het vivarium zoals deze voor keuring wordt 

aangeboden. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van de meest recente versie van het 

Deelnemersformulier dat is te downloaden van de websites: www.nbat.nl en 

www.cbkm.nl. Bij het niet voldoen aan deze richtlijn kan de keurmeester punten in 

mindering te brengen bij beoordelingspunt 13 van de keuringsrichtlijnen. 

 

16. Deelnemers dienen op het Deelnemersformulier het lidmaatschapsnummer van NBAT te 

vermelden. 

 

17. Deelnemers dienen bij aanvang van de keuring het Beoordelingsformulier en het 

Bondsdiploma behaald tijdens de districtskeuring voorafgaand aan de betreffende 

landelijke huiskeuring of een kopie daarvan te tonen aan de keurmeesters. Dit met 

uitzondering van de kampioen van de laatste Landelijke Huiskeuring die dit niet hoeft te 

tonen. 

 

18. Deelnemers aan de Landelijke Huiskeuring nemen per definitie deel in de competitie. 

 

19. Deelnemers hebben, onafhankelijk van het behaalde aantal punten / de behaalde cijfers, 

geen recht op een Bondsdiploma. 

 

20. Deelnemers ontvangen geen Verenigingsdiploma. 

 

21. De uitslag van de keuring zoals de keurmeesters deze vaststellen en de werkgroep LHK 

overleggen is bindend. Er kan niet in beroep worden gegaan. 

 

22. De keurmeesters zullen keuren volgens de meeste recente versie van de keurwijzer. De 

meest recente versie van de keurwijzer kan worden geraadpleegd op de websites: 

www.nbat.nl en www.cbkm.nl.  

 

23. De deelnemers en begeleiders dragen er zorg voor dat de keurmeesters de keuring in alle 

rust en ongestoord kunnen verrichten. 

 

24. De keuring wordt verricht door keurmeesters van NBAT. Het is hen niet toegestaan om, 

voordat de officiële uitslag heeft plaatsgevonden, op enigerlei wijze ten overstaan van 

derden mededelingen te doen of vergelijkingen te trekken ten aanzien van de resultaten. 

Dit met uitzondering van de werkgroep LHK om de uitslag van de Landelijke Huiskeuring 

voor te kunnen bereiden. 

 

25. Keurmeesters mogen voordat de uitslag is gepresenteerd de vivaria die met de Landelijke 

Huiskeuring hebben meegedaan niet openbaar maken in de vorm van lezingen, op 

websites of in enige andere vorm. Dit geldt ook voor overige functionarissen van de NBAT. 

 

http://www.nbat.nl/
http://www.cbkm.nl/
http://www.nbat.nl/
http://www.cbkm.nl/
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26. Tussen de keuring en het moment van presenteren van de uitslag ligt er een embargo op 

het publiek vertonen of publiek maken van het beeldmateriaal dat de keurmeester heeft 

gemaakt van het vivarium van de deelnemer. Dit embargo geldt ook als dit materiaal door 

de keurmeester aan de deelnemer ter beschikking is gesteld. 

 

27. In bijzondere gevallen kan de Commissie Bondskeurmeesters (CBKM) van dit reglement 

afwijken. Van de beslissing die door de CBKM genomen is, zullen de betrokkenen en het 

hoofdbestuur van NBAT schriftelijk (via mail) in kennis worden gesteld. 

 

28. In gevallen waarin dit Reglement geen uitsluitsel biedt, beslist de CBKM. 

 

29. Dit reglement treedt, na goedkeuring door de Verenigingsraad, per 1 januari van het 

opvolgende kalenderjaar in werking en komt dan in de plaats van eventuele andere 

reglementen die in verband met Landelijke Huiskeuringen zijn opgesteld (deze komen 

automatisch te vervallen). 
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Bijlage A. bij het Reglement Landelijke Huiskeuring 

Nadere toelichting op de systematiek die wordt gevolgd bij het toevoegen van deelnemers aan de 

Landelijk Huiskeuring indien niet wordt gekomen tot 15 deelnemers voor een bepaalde 

keuringscategorie. 

 

Stap 1: Van alle districten worden de als tweede geëindigde deelnemers binnen de betreffende 

keuringscategorie op volgorde van puntenaantal (hoog naar laag) benaderd voor deelname 

aan de Landelijke Huiskeuring. Indien dit niet resulteert in voldoende deelnemers wordt 

doorgegaan naar de volgende stap. 

 

Stap 2: Van alle districten worden de als derde geëindigde deelnemers binnen de betreffende 

keuringscategorie op volgorde van puntenaantal (hoog naar laag) benaderd voor deelname 

aan de Landelijke Huiskeuring. Indien dit niet resulteert in voldoende deelnemers wordt 

doorgegaan naar de volgende stap. 

 

Stap 3: Van alle districten worden de als vierde geëindigde deelnemers binnen de betreffende 

keuringscategorie op volgorde van puntenaantal (hoog naar laag) benaderd voor deelname 

aan de Landelijke Huiskeuring. Indien dit niet resulteert in voldoende deelnemers wordt 

doorgegaan naar de volgende stap. 

 

Stap 4: Bovenstaande systematiek wordt voortgezet. 

 

 

 

In aanvulling op het voorgaande geldt de volgende systematiek ingeval twee deelnemers een gelijk 

aantal punten hebben behaald: 

 

Stap 1: De deelnemer die voor het biologisch onderdeel het meeste aantal punten heeft behaald 

gaat voor. Indien dit gelijk is, wordt doorgegaan naar de volgende stap. 

 

Stap 2: De deelnemer die het hoogste aantal punten heeft van de som van beoordelingspunten 2 

(Gezondheid dieren) en 3 (Ontwikkeling dieren) op het Beoordelingsformulier gaat voor 2. 

Indien dit gelijk is, wordt doorgegaan naar de volgende stap. 

 

Stap 3: keuringscategorieën ABC 3: De deelnemer die het hoogste aantal punten heeft van de 

som van beoordelingspunten 6 (Gezondheid vegetatie) en 7 

(Ontwikkeling vegetatie) op het Beoordelingsformulier gaat 

voor. 

                                                           
2 De cijfers die gebruikt worden om de volgorde te bepalen zijn de werkelijke cijfers die gegeven worden in de 
eerste kolom van het Beoordelingsformulier. Hierboven staat vermeld “CIJFER”. Het betreft dier daarmee de 
cijfers zonder de vermenigvuldigingfactor mee te nemen. Voorbeeld: gezondheid dieren een 7,0 en 
ontwikkeling dieren een 7,5 is samen een puntenaantal van 14,5. 
3 keuringscategorieën A1, A234, B12 en C12 
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  keuringscategorie D 4:   De deelnemer die het hoogste aantal punten heeft van de 

som van beoordelingspunten 5 (Gezondheid/ontwikkeling 

flora water/moeras) en 6 (Gezondheid/ontwikkeling 

oeverdeel) op het Beoordelingsformulier gaat voor. 

  

Indien dit gelijk is, wordt doorgegaan naar de volgende stap. 

 

Stap 4: De deelnemer die het hoogste aantal punten heeft van de som van de beoordelingspunten in 

het esthetische deel van het Beoordelingsformulier gaat voor. Indien dit gelijk is, wordt 

doorgegaan naar de volgende stap. 

 

Stap 5: De deelnemer die het hoogste aantal punten heeft van de beoordelingspunten in het 

algemene deel van het Beoordelingsformulier gaat voor. Indien dit gelijk is, wordt 

doorgegaan naar de volgende stap. 

 

Stap 6: De CBKM neemt een beslissing over deelname. 

 

 

 

 

  

                                                           
4 keuringscategorieën D12 
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Bijlage B. 
In deze reglementen worden de volgende definities gehanteerd: 

 Beoordelingsformulier: Beoordelingsformulier zoals gedefinieerd in het Keuringsreglement 

van Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). 

 Besturen van districten: Besturen van districten op grond van artikelen 54 en 55 van het 

Huishoudelijk Reglement van NBAT, versie 1 van 2015. 

 Bondsdiploma: Bondsdiploma zoals gedefinieerd in het Keuringsreglement van Nederlandse 

Bond Aqua Terra (NBAT). 

 Commissie Bondskeurmeesters: Commissie Bondskeurmeesters op grond van artikel 64 lid a 

van het Huishoudelijk Reglement van NBAT, versie 1 van 2015. 

 District: District zoals gedefinieerd in artikel 54 van het Huishoudelijk Reglement van NBAT, 

versie 1 van 2015. 

 Districtskeuring: Districtskeuring zoals gedefinieerd in het Keuringsreglement van 

Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). 

 Hobbyleden: Hobbyleden zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1 onder b van de Statuten met 

referentie 2008.280558.01 PA van 23 april 2009. Daarin gedefinieerd als “hobbyleden: de 

individuele leden van de Verenigingen van de NBAT die willen genieten van de NBAT-

diensten en die schriftelijk via het verenigingsbestuur hebben aangegeven als zodanig 

ingeschreven te willen worden”. 

 Keuringscategorie: Keuringscategorie zoals gedefinieerd in het Keuringsreglement van 

Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). 

 Keurmeester: Keurmeester zoals bedoeld in artikel 5 onder f van de Statuten met referentie 

2008.280558.01 PA van 23 april 2009. 

 Landelijke Huiskeuring: Landelijke Huiskeuring zoals gedefinieerd in het Keuringsreglement 

van Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). 

 Verenigingen van de NBAT: Verenigingen van de NBAT zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1 

onder a van de Statuten met referentie 2008.280558.01 PA van 23 april 2009. Daarin 

gedefinieerd als “gewone leden: de door de NBAT als lid erkende verenigingen …”. 

 Verenigingsdiploma: Verenigingsdiploma’s zoals gedefinieerd in het Keuringsreglement van 

Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). 

 Verenigingskeuring: Verenigingskeuring zoals gedefinieerd in het Keuringsreglement van 

Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). 

 


