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KEURINGSREGLEMENT 
 
Inleidende bepaling 
 
Artikel 1 
Dit reglement is opgesteld krachtens de statuten en reglementen van de vereniging "Nederlands Stamboek 
voor IJslandse Paarden" (NSIJP) op grond van hetgeen is bepaald in het Fokkerijbesluit (Staatsblad 
1994/696). Het regelt de organisatie, vorm en inhoud van keuringen en de wijze van kwalificatie van dieren en 
hun nakomelingen voor inschrijving in de registers van het NSIJP. De bepalingen van dit reglement zullen 
worden uitgevoerd in overeenstemming met de Richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen van 26 
juni 1990 (90/427/EG) en het Fokkerijbesluit 1994 (Staatsblad 1994/696). Dit reglement wordt van kracht na 
goedkeuring door de (B)ALV en vervangt het tot dan geldende, gelijknamige reglement. 

 
Algemeen 
 
Artikel 2 
Dit reglement regelt uitsluitend het keuren van IJslandse paarden, zoals gedefinieerd in artikel 2 van het 
Stamboekreglement. 
 
Artikel 3 
Met een keuring door de vereniging wordt gelijkgesteld een keuring die is gehouden op basis van het FIZO 
onder auspiciën van de Federation of Icelandic Horse Associations (FEIF) dan wel een keuring waarvan de 
resultaten zijn opgenomen in Worldfengur. 
 
Artikel 4 
a. Het bestuur benoemt de juryleden voor de beoordeling van exterieur en verrichtingen met inbegrip van 
 karakter en temperament voor een periode van drie jaar. Na deze periode kan een jurylid telkens voor een 
 periode van drie jaar worden herbenoemd. 
b. Om voor benoeming als NSIJP jurylid voor de fokkerij in aanmerking te komen dient te zijn voldaan aan de 
 eisen gesteld in het Opleidings- en Bijscholingsplan Fokkerijjuryleden. 
c. Reeds benoemde juryleden dienen blijvend te voldoen aan de na- en bijscholingsverplichting zoals 
 vastgelegd in het Opleidings- en Bijscholingsplan Fokkerijjuryleden. 

 
De keuring van paarden voor de fokkerij 
 
Artikel 5 
1.  De keuring van een paard voor de fokkerij omvat: 
 a.  verificatie van de identiteit van het dier en beoordeling van het afstammingsbewijs, zonodig ook   
  controle op de juistheid van de afstamming; 
 b. beoordeling van exterieur en verrichtingen met inbegrip van karakter en temperament; 
 c.  beoordeling op vitaliteitkenmerken (lichamelijke afwijkingen); 
 d.  voor hengsten beoordeling op fertiliteitkenmerken. 
2.  De keuring van een paard voor de fokkerij kan omvatten: 
 a.  het vaststellen van de fokwaarde; 
 b.  het vaststellen van erfelijke afwijkingen. 
 
Artikel 6 
De keuring van een paard voor de fokkerij wordt geweigerd indien: 
a. het aangeboden paard niet voldoet aan de kenmerken, beschreven op het afstammingsbewijs; 
b.  het aangeboden paard op grond van genetisch onderzoek niet de opgegeven afstamming heeft en/of 
 overigens niet voldoet aan de definitie van een IJslands paard; 
c.  sprake is van ernstige lichamelijke afwijkingen; 
d.  sprake is van ernstige onregelmatigheden bij de keuring. 
 
Artikel 7 
1.  Een keuring als bedoeld in artikel 5 lid 1 letter b kent de volgende rubrieken: 
 a.  analytische keuring van het exterieur en de rijeigenschappen getoond onder het zadel voor paarden  
  van vijf jaar en ouder (volledige keuring); 
 b.  analytische keuring van het exterieur en van de gebruikseigenschappen getoond aan de hand voor 
  paarden van drie jaar en ouder, of een algemene beoordeling van jongere dieren; 
 c.  bezichtiging. 
2.  De te keuren paarden worden onderscheiden in hengsten enerzijds en merries, ruinen en paarden jonger 
 dan drie jaar anderzijds. Op een keuring, georganiseerd door het NSIJP, kunnen worden gekeurd: 
  alle paarden, alleen hengsten of juist geen hengsten. 
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Artikel 8 
Het NSIJP organiseert voor alle paarden tenminste één keuringsgelegenheid als bedoeld in artikel 5 lid 1 
letter b per kalenderjaar en kondigt de keuringen tenminste een maand voor de uiterste inschrijvingsdatum bij 
alle leden aan, zo mogelijk in het mededelingenblad van de vereniging. Indien op verzoek van de eigenaar 
een paard met goedvinden van het bestuur buiten één van deze keuringen wordt gekeurd hoeft deze keuring 
niet aan alle leden te worden aangekondigd. 
 
Artikel 9 
1. De keuring wordt verricht door een keuringscommissie bestaande uit tenminste twee en ten hoogste drie 
 juryleden. De keuringscommissie wordt benoemd door de stamboeksecretaris dan wel het bestuur van het 
 NSIJP.  
2.  Door het bestuur kunnen eveneens door de FEIF erkende internationale fokkerijjuryleden in de 
 keuringscommissie worden benoemd. Zij hebben daar dezelfde taken, verantwoordelijkheden en 
 bevoegdheden als de in artikel 4 genoemde juryleden. 
 
Artikel 10 
1.  De juryleden vormen in onderling overleg een oordeel over het paard. Ze formuleren een algemene 
 indruk en ze waarderen de onderdelen met cijfers volgens de normen van de FEIF of, waar  deze niet 
 voorzien, volgens de normen van het NSIJP. 
2.  De cijfermatige beoordeling wordt berekend uit de cijfers voor de onderdelen. Bij eventuele rekenfouten 
 gelden de afzonderlijke waarderingscijfers, niet de berekening. De resultaten worden op de dag van 
 keuring mondeling bekend gemaakt en toegelicht door of namens de keuringscommissie. De resultaten 
 worden na de keuring gepubliceerd, ter hand gesteld dan wel toegezonden aan de eigenaar van het paard 
 of diens gemachtigde en gearchiveerd. 
3.  De uitslag van de keuring wordt aangehouden indien aanvullend technisch (met name veterinair of 
 genetisch) onderzoek noodzakelijk wordt geacht. 
4.  De uitslag van de keuring wordt nietig verklaard indien zich onregelmatigheden hebben voorgedaan die de 
 uitslag van de keuring hebben kunnen beïnvloeden. 
5.  Tegen de uitslag van de keuring staat geen beroep open. 
 
Artikel 11 
1.  De praktische uitvoering van keuringen alsmede de voorschriften ten aanzien van keuringsbanen, 
 toegestaan harnachement en beslag alsmede de wijze van presenteren van de te keuren paarden zijn 
 geregeld in het Uitvoeringsregelingen Keuringsreglement. Het Uitvoeringsregelingen Keuringsreglement 
 wordt vastgesteld door het bestuur van het NSIJP. 
2.  De uitvoeringsregelingen Keuringsreglement en eventueel daarin aangebrachte wijzigingen zijn eerst van 
 kracht één maand na officiële publicatie daarvan door het bestuur. 
 
Artikel 12 
Waar dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur in de geest van dit reglement.  
 
 
 
Vastgesteld d.d. 5 juni 2009 door de ALV van het NSIJP 


