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Profiel
Functiebeschrijving – werkwijze
Procedure van aanstelling
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1. Profiel
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beschikt over de nodige deskundigheid, objectiviteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, eerlijkheid,
maturiteit en autoriteit om Belgische Trekpaarden te beoordelen
vereiste kwalificaties om deskundigheid aan te tonen: minstens ofwel ooit gekeurd op nationaal
kampioenschap, of juryopleiding gevolgd, of door resultaten als fokker of eigenaar van Belgische
Trekpaarden op prijskampen of keuringen, of ervaring als jurylid op provinciale of regionale prijskampen
onverenigbaarheid met:
o zelf hengstenhouder van Belgische Trekpaarden of familieleden tot de tweede graad in
rechtstreekse of onrechtstreekse lijn
o dierenarts (
de uitsluiting van dierenartsen voor de functie van officiële jury geldt enkel voor
VFBT, niet voor KMBT
)
o hoefsmid
o handelaar in trekpaarden
en dit in de vijf voorafgaande jaren van de kandidatuur
verbindt er zich toe zich te laten vervangen wanneer paarden beoordeeld moeten worden die in
zijn/haar bezit waren of door hem/haar gefokt werden of waarvan één van de voorouders tot de tweede
generatie (ouder of grootouder) dat waren
een groot verantwoordelijkheidsgevoel
goede communicatievaardigheden teneinde om te gaan met deelnemers, toeschouwers en
collega-juryleden
voldoende tweetalig (Nederlands – Frans) om met collega-juryleden van de andere landstaal te kunnen
communiceren
kan zowel zelfstandig als in team werken
volgt de instructies van de raad van bestuur van KMBT stipt op
bereid opleiding en bijscholing te volgen en aanwezig te zijn bij de opvolgingsbijeenkomsten van de
hengstenkeuring, de officiële prijskampen en het nationaal kampioenschap
lid van VFBT of EWCTB
het mandaat van officieel jurylid geldend voor een termijn van drie jaar, kan slechts éénmaal verlengd
worden, met dien verstande dat na verloop van één termijn, men opnieuw kandidaat kan zijn; deze
voorwaarde geldt retroactief, zodanig dat de juryleden die reeds twee termijnen officieel jurylid waren
niet meer in aanmerking komen voor de volgende termijn; het mandaat voor 2014 geldt als een
verlenging van het daaraan voorafgaand mandaat van drie jaar
wordt minimaal 30 jaar in het jaar van de kandidaatstelling en is maximaal 75 jaar oud bij aanvang van
het mandaat
van onberispelijk gedrag.
Aangestelde officiële juryleden mogen geen 
familieleden zijn tot de tweede graad in rechtstreekse of
onrechtstreekse lijn.
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2. Functiebeschrijving 
-
Werkwijze
∙

∙
∙

∙

∙
∙

∙
∙
∙

∙
∙
∙
∙

∙
∙

de officiële juryleden beoordelen de Belgische Trekpaarden op de officiële prijskampen en de
hengstenkeuring, op grond van de rasstandaard, waarbij elk paard maximaal 10 punten kan behalen op
type en bouw, 10 punten op de bewegingen en 10 punten voor de zuiverheid van het beenwerk
wat betreft de punten voor de zuiverheid van het beenwerk houdt de jury rekening met het advies van
de veterinaire beoordeling. De dierenartsen geven voor elk been een letterscore, geen cijfer.
hengsten die op de hengstenkeuring minstens 20 punten behalen zijn goedgekeurd onder voorbehoud
van veterinaire goedkeuring; paarden die op de officiële prijskamp minstens 20 punten behalen krijgen
een eerste categorie en worden toegelaten tot de nationale prijskamp
alle officiële juryleden keuren de hengsten individue
el tijdens de officiële merrieprijskampen (voor
oudere hengsten zoals bepaald in T.R.), op de officiële hengstenkeuring en de bijgevoegde
hengstenkeuring. 
Voor goedkeuring is vereist dat de hengst gemiddeld minimaal 20,00 punten behaalt.
Punten van juryleden die een procentuele afwijking van 10,00% of meer vertonen t.o.v. de gemiddelde
score worden niet meegeteld.
er wordt op de officiële prijskampen en in de reeksen van de nationale prijskamp gewerkt in teams van
drie personen, waarvan telkens twee Vlaamse en één Waals jurylid
de ploegen voor de officiële prijskampen en de hengstenkeuring worden jaarlijks samengesteld door het
Dagelijks Bestuur van de KMBT, dewelke het voorstel van samenstelling van de ploegen voorlegt aan de
Raad van Bestuur van KMBT, waarbij de Raad van Bestuur het voorstel desgewenst nog kan aanpassen
een officieel jurylid keurt nooit op de officiële prijskamp van zijn provincie, tenzij er geen andere
juryleden beschikbaar zijn.
voor het nationaal kampioenschap worden de ploegen voor de reeksen samengesteld door de voorzitter
van de KMBT, in samenspraak met het dagelijks bestuur
op het nationaal kampioenschap worden de kampioenen aangeduid door alle officiële juryleden,
dewelke ingedeeld worden in twee groepen; de paarden worden eerst beoordeeld door elk van de twee
groepen afzonderlijk, waarbij nadat alle paarden voorgesteld zijn, de twee groepen samenkomen en
daarbij elk jurylid één stem heeft; bij gelijkheid van stemmen beslist de door de raad van bestuur
aangeduide voorzitter van de jury
deelnemers en toeschouwers worden door de jury te woord gestaan en er wordt hen de nodige
feedback gegeven
op de hengstenkeuring geeft de juryvoorzitter of de daartoe door de raad van bestuur aangestelde
persoon aan het publiek een summiere positieve commentaar van alle nieuw goedgekeurde hengsten
op het nationaal kampioenschap geeft de juryvoorzitter aan het publiek een summiere commentaar van
de kampioen, de reservekampioen en de derde op tal, zowel bij de merries als bij de hengsten
beslissingen die genomen worden in groep, worden éénduidig en eensluidend door elk van de juryleden
verdedigd; discussies onder juryleden worden enkel intern en in alle sereniteit gevoerd, waarbij ingeval
van problemen de voorzitter van de jury gevraagd kan worden tussen te komen
de beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.
jaarlijks en bij afloop van het mandaat van de officiële juryleden, wordt na de centrale hengstenkeuring
en het nationaal kampioenschap een evaluatie van de officiële jury gehouden, door de voorzitters van
KMBT, VFBT en EWCTB en de door de raad van bestuur aangeduide voorzitter van de jury, met
terugkoppeling hiervan naar de officiële juryleden. Op basis van een negatieve jaarlijkse evaluatie kan de
raad van bestuur beslissen een jurylid op non-actief te stellen en op basis van een negatieve evaluatie bij
afloop van het mandaat kan de 
Algemene Vergadering
beslissen dat het jurylid niet in aanmerking komt
voor een nieuw mandaat.

3. Procedure 
van aanstelling
∙

Kandidaten die voldoen aan voormeld profiel kunnen zich kandidaat stellen bij de voorzitter of secretaris
van de provincie waaronder ze ressorteren overeenkomstig hun domicilie.
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De provinciale verenigingen dragen elk twee kandidaten voor aan de raad van bestuur van de regionale
verenigingen VFBT en EWCTB. De raden van bestuur van VFBT en EWCTB beslissen over het aanvaarden
van deze kandidaten en dragen respectievelijk vijf- en driemaal twee kandidaten van onderscheiden
provincies voor aan de algemene vergadering van de KMBT.
Op voordracht van de regionale verenigingen VFBT en EWCTB, beslist de algemene vergadering van
KMBT over de aanduiding van de officiële juryleden voor de hengstenkeuringen en de officiële
prijskampen. Elk lid van de algemene vergadering stemt voor 8 personen, 5 Vlamingen en 3 Walen van
onderscheiden provincies. Aldus worden er 8 officiële juryleden aangeduid, 5 Vlamingen en 3 Walen van
onderscheiden provincies.

4. Betwistingen
Alle niet-voorziene gevallen worden beslist door de raad van bestuur van KMBT of bij hoogdringendheid
door de voorzitter van KMBT.
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