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Juryleden voor FIZO keuringen (zoals beschreven in het fokreglement onder punt 1.1) worden enkel gevormd
en erkend door FEIF.

Juryleden voor keuringen aan de hand (zoals beschreven in het fokreglement onder punt 1.1) worden gevormd
en erkend op nationaal niveau.

Een cursus ingericht door het BSĲP 
Een cursus ingericht door een zusterstamboek (indien goedgekeurd door het BSĲP)
Een cursus ingericht door een externe partĳ, zoals bv. de overheid. (indien goedgekeurd door het BSĲP)

Binnensturen van motivatie bĳ het bestuur van het BSĲP
Een theoretische proef
Een praktische proef

Nieuwe juryleden kunnen zich laten vormen door:

Afhankelĳk van het aantal kandidaten, worden de kandidaat juryleden eerst aan een selectieproef
onderworpen. Deze selectieproef kan bestaan uit volgende onderdelen:

Indien een externe partĳ een opleiding voorziet welke het BSĲP goedkeurt, gelden hun selectiecriteria voor
deelname.

Na een positieve beoordeling van de onderdelen van de selectieproef wordt de kandidaat toegelaten tot een
verdere opleiding. Enkel het BSĲP bepaalt welke opleidingen in aanmerking komen tot vorming van de
juryleden.

Wanneer de kandidaat voor de opleiding geslaagd is, dient er opnieuw te worden bĳgeschreven op 3
keuringen van Ĳslandse paarden (georganiseerd door het BSĲP of zusterorganisaties). Deze dienen
doorgegeven te worden aan het BSĲP vóór ze plaatsvinden.

Hierna dient het bestuur op de hoogte te worden gebracht, en indien aan alle eisen voldaan, wordt hĳ/zĳ
erkend door het bestuur van het BSĲP voor een periode van 2 jaar.

Nieuwe juryleden
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Erkenning behouden

Fungeren als jurylid op een keuring van Ĳslandse paarden: 20 punten
Fungeren als bĳschrĳver op een keuring van Ĳslandse paarden: 10 punten
Fungeren als jurylid op een keuring van een ander ras: 5 punten
Volgen van bĳscholingen georganiseerd door het BSĲP, FEIF, of zusterstamboeken: 15 punten

Fokkerĳ juryleden worden telkens erkend voor een periode van 2 jaar.

Elk jaar dienen de fokkerĳ juryleden aan de fokcommisaris een lĳst te bezorgen met het aantal gejureerde
keuringen, gevolgde bĳscholingen, aantal keer deelgenomen als bĳschrĳver,…

Om de erkenning als fokkerĳ jurylid te behouden, wordt er gewerkt met een puntensysteem.
Tĳdens de 2 jaar dat je erkend bent als jurylid dien je ten minste 50 punten te verzamelen, haal je deze niet
vervalt je jury erkenning. Hier kan enkel van afgeweken worden in situaties van overmacht.  In deze situaties
dient het bestuur voorzien te worden van voldoende bewĳs en dient dit tĳdens een bestuursvergadering te
worden goedgekeurd met ten minste 2/3 meerderheid. 

Indien de te behalen punten behaald worden, wordt automatisch de erkenning verlengd met 2 jaar.

Punten behalen kan op volgende manieren:

Deze bĳscholingen dienen vooraf goedgekeurd te worden door het BSĲP.

De erkenning kan NIET verlengd worden indien er enkel bĳ andere rassen gekeurd is, en er aan geen enkele
van de voorwaarden met betrekking tot Ĳslandse paarden voldaan is.


