Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden
UITVOERINGSREGELINGEN STAMBOEKREGLEMENT
Dekregistratie
Artikel 1
1. Om als goedgekeurde hengst geregistreerd te kunnen worden dient:
a. van de hengst de afstamming van beide ouders te zijn gecontroleerd en geverifieerd door middel van
DNA-onderzoek. Dit geldt alleen voor hengsten die in 2003 of nadien voor het eerst zijn goedgekeurd.
Indien één van beide ouders van de hengst is overleden kan in buitengewone gevallen het bestuur
dispensatie van het onderzoek verlenen.
b. de hengst te zijn voorzien van een door het bestuur goedgekeurd type chip (transponder).
c. de hengst veterinair goedgekeurd te zijn op een door het bestuur erkende veterinaire keuring.
d. de hengst röntgenologisch te zijn beoordeeld op aanwezigheid van spat door een door het bestuur
aan te wijzen keuringsinstantie. Het resultaat van de beoordeling wordt gepubliceerd en
gekwalificeerd. De kwalificatie wordt voorzien van een toelichting die inzicht geeft in de mate waarin
spat aanwezig wordt geoordeeld.
e. de hengst ten minste eenmaal te zijn onderzocht op vruchtbaarheidskenmerken door een door het
bestuur aan te wijzen keuringsinstantie. Het vruchtbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd voor
hengsten die vanaf 1998 voor het eerst goedgekeurd zijn. Het resultaat van het onderzoek wordt
gepubliceerd en gekwalificeerd. De kwalificatie wordt voorzien van een toelichting die inzicht geeft in
de vruchtbaarheid van het dier in de praktijk.
f. de hengst te zijn ingeschreven in het Hoofdstamboek.
2. Een hengst kan op 3- of 4-jarige leeftijd als goedgekeurde hengst voor een jaar worden geregistreerd
indien:
a. is voldaan aan de in lid 1 onder a tot en met e gestelde eisen;
b. deze bij een keuring als bedoeld in artikel 7, lid 1 b. van het Keuringsreglement voor het
exterieurgedeelte een eindcijfer behaalt van tenminste 7.75 en voor het onderdeel verrichtingen de
kwalificatie Gemiddeld of Bovengemiddeld.
3.
a. Een buitenlandse hengst van 5 jaar en ouder kan in Nederland als goedgekeurde hengst worden
erkend indien hij in Wordlfengur is geregistreerd en op een erkende FIZO-keuring onder het zadel
tenminste het eindcijfer 7.75 heeft behaald.
b. Een buitenlandse hengst van 3 of 4 jaar oud kan in Nederland als goedgekeurde hengst voor een jaar
worden erkend indien
•
hij in Wordlfengur is geregistreerd, en
•
zijn exterieur in het buitenland in datzelfde jaar op een erkende FIZO keuring, dan wel een daarmee
gelijk te stellen keuring van het exterieurgedeelte, is beoordeeld met een 7.75 of hoger, en
•
diens vader op een keuring onder het zadel als genoemd in artikel 3. van het Keuringsreglement
tenminste 7.75 heeft behaald voor exterieur en eveneens 7.75 voor verrichtingen met een minimale
score voor tölt van 8.0 indien de vader een vijfganger is of van 8.5 indien deze een vierganger is, en
•
diens moeder onder het zadel is gekeurd op een keuring als genoemd in artikel 3. van het
Keuringsreglement
Om voor erkenning in aanmerking te komen dient te zijn voldaan aan de in lid 1 onder a. tot en met e.
gestelde eisen, met dien verstande dat de resultaten van een in een van de FEIF landen verrichte,
vergelijkbare röntgenologische beoordeling van de aanwezigheid van spat c.q. onderzoek op
vruchtbaarheidskenmerken in de plaats kunnen worden gesteld van de eisen onder d. en e.
Artikel 2
1. Houders van goedgekeurde hengsten kunnen jaarlijks tegen het alsdan geldende tarief en door henzelf te
bepalen aantal bundels dekregistratieformulieren krijgen. De dekregistratieformulieren zijn uniek
genummerd, worden bij uitgifte geregistreerd op naam van de hengst en kunnen alleen worden gebruikt
voor het registreren van dekkingen door die hengst.
2. In alle overige gevallen dient de houder van de hengst bij het bestuur voorafgaand aan de dekking een
registratieformulier aan te vragen voor de dekking van een met name genoemde ingeschreven merrie
door een met name genoemde ingeschreven hengst. Het uniek genummerde document wordt
geregistreerd voor deze bepaalde dekking in dat jaar en wordt tegen het alsdan geldende tarief aan de
hengstenhouder toegezonden.

_____________________________________________________________________________________________
Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden, postbus 84, 8430 AB Oosterwolde

Pagina 1 van 3

Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden
Artikel 3
1. Aan de uitgifte van dekregistratieformulieren zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a. de hengstenhouder dient een dekregistratieformulier geheel naar waarheid volgens de bijgevoegde
handleiding in te vullen. De hengstenhouder dient het formulier ingevuld aan het stamboek te
retourneren vóór 1 november van het jaar waarin de dekking van de merrie heeft plaatsgevonden. Op
een met redenen omkleed daartoe strekkend verzoek kan deze termijn door het Bestuur in individuele
gevallen worden verlengd.
b. er mag slechts één hengst van ouder dan acht maanden bij de te dekken merrie(s) gebracht of
gehouden worden. Bedoelde of onbedoelde afwijkingen van deze bepaling maken de gehele
dekadministratie ongeldig.
c. van de hengst en beide ouderdieren dient het DNA-patroon te zijn vastgelegd. Van de hengst dient
bovendien het DNA patroon te zijn geverifieerd aan de hand van de vastgelegde DNA patronen van de
beide ouderdieren. Bij het afnemen van het monster dient het signalement van de hengst te zijn
geverifieerd door een (bij voorkeur erkend paarden)dierenarts, NSIJP fokkerijjurylid en/of een
bevoegde vertegenwoordiger van het NSIJP bestuur.
d. de hengstenhouder dient preventieve maatregelen te nemen ter wering van besmettelijke ziekten, met
inbegrip van dekinfecties. Een hengstenhouder dient daartoe een gezondheidsbewakingsprogramma
te voeren dat voldoet aan de door het Bestuur vast te stellen richtlijnen.
e. een inspecteur kan vanwege het bestuur schriftelijk opdracht ontvangen voor het verrichten van
inspecties en rapporteert zijn bevindingen aan het bestuur. De hengstenhouder dient te allen tijde
toegang tot de faciliteit en de administratie te verlenen met het oog op deze inspectie.
2. Indien niet volledig aan de bovenstaande voorwaarden is/wordt voldaan dient genetisch onderzoek te
worden uitgevoerd van ouderdieren en veulen. Alleen indien de afstamming van het veulen volgens dit
onderzoek blijkt te voldoen aan de door het Bestuur krachtens het Stamboekreglement gestelde eisen kan
tot inschrijving van het veulen worden overgegaan.
Dekking in het buitenland
Artikel 4
Het bestuur besluit of - op een daartoe strekkende aanvraag van de merriehouder - de dekking in het
buitenland gelijkgesteld wordt aan een dekking in Nederland door een tenminste in Worldfengur en/of een
buitenlands stamboek geregistreerde en aldaar tot de dekdienst toegelaten hengst.
Artikel 5
Voor een dergelijke gelijkstelling dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:
a. de afstamming van de hengst moet volledig terug te voeren zijn op IJsland.
b. een DNA-patroon van de hengst dient beschikbaar en geverifieerd te zijn. Indien geen DNA-patroon
beschikbaar is dient een DNA-onderzoek te worden uitgevoerd.
c. een kopie van het afstammingsbewijs van de hengst dient te worden overlegd.
Artikel 6
Indien een veulen uit een in artikel 4 van deze Uitvoeringsregelingen bedoelde dekking door een buitenlandse
hengst wordt aangeboden voor inschrijving, gelden dezelfde controles en tarieven als wanneer de vader een
in Nederland ter dekking staande geregistreerde hengst is.

Inschrijving van veulens
Artikel 7
Een veulen dient door de fokker/eigenaar voor inschrijving te worden aangeboden binnen drie weken na de
geboorte. Daarbij dient het dekbewijs te worden overlegd. Na ontvangst van de aanmelding tot inschrijving
schakelt het Bestuur een veulencontroleur in om het signalement van het veulen op te nemen. De fokker /
eigenaar van het veulen kan ervoor kiezen om het signalement van veulen en moeder door een – zelf te
bepalen – (bij voorkeur erkend paarden)dierenarts te doen opnemen. De veulencontroleur c.q. dierenarts
neemt het signalement van het veulen op en controleert dat van de merrie. De veulencontroleur dan wel de
hiervoor bedoelde dierenarts voorziet het veulen van een microchip en neemt van het veulen een
haarmonster ter registratie van de DNA-gegevens.
Artikel 8
Indien de dekking, die heeft geleid tot de geboorte van het veulen, niet tijdig is opgenomen in de dekregistratie
dienen monsters van merrie en veulen te worden genomen ter bepaling van de bloedgroepen of het DNApatroon. Indien nog geen genetische analyse van de vader van het veulen was verricht dient dit eveneens te
gebeuren. Alle kosten komen voor rekening van degene die het veulen aanbiedt voor inschrijving.
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Artikel 9
Indien de dekking wel is opgenomen in de dekregistratie worden alleen monsters voor genetisch onderzoek
genomen van merrie en veulen indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid van de opgegeven
afstamming, of indien de merrie en het veulen deel uitmaken van het steekproefsgewijze
afstammingsonderzoek, zoals bedoeld in artikel 10.
Artikel 10
1. Ter controle op de dekkingen, opgenomen in de dekregistratie, worden steekproefsgewijs monsters
genomen van moeder en veulen om na te gaan of het opgegeven vaderschap en moederschap klopt.
Door het veulen aan te bieden voor inschrijving verplicht de eigenaar zich om desgevraagd aan dit
onderzoek medewerking te verlenen.
2. Bij de monstername wordt het signalement van moeder en veulen gecontroleerd aan de hand van het
afstammings- of inschrijvingsbewijs. Het monster wordt onderzocht door het vanwege het Bestuur aan te
wijzen laboratorium. Indien uit het onderzoek het opgegeven vaderschap en/of moederschap niet blijkt te
kloppen wordt de inschrijving van het veulen geweigerd.
3. De kosten van het steekproefsgewijze onderzoek zijn voor rekening van het NSIJP, tenzij blijkt dat de
opgegeven afstamming onjuist is. In dat geval worden de kosten van het onderzoek in rekening gebracht
bij de aanbieder van het veulen waarvan de juistheid van de afstammingsgegevens niet meer vaststaat,
tenzij blijkt dat sprake is van de in lid 4 en 5 van dit artikel genoemde gevallen.
4. Indien op goede gronden is aan te nemen dat een veulen, waarvan is gebleken dat de
afstammingsgegevens niet meer vaststaan, is verwekt in de periode dat het moederdier door de
aangegeven hengst gedekt zou zijn, geldt het volgende. De afstamming van alle veulens, die op grond
van de dekregistratie verondersteld worden te zijn verwekt door dezelfde hengst, dient te worden
gecontroleerd. Bij constateren van onregelmatigheid in deze, ofwel doordat meerdere van de
gecontroleerde veulens niet van de betreffende hengst blijken af te stammen, ofwel doordat de echte
vader van het bovengenoemde veulen een hengst is, welke bij de betreffende hengstenhouder gestald
was ten tijde van de verwekking van het veulen,worden door het Bestuur corrigerende maatregelen
genomen, zoals:
a. het met terugwerkende kracht intrekken van de dekregistratieformulieren waardoor de veulens niet
meer op grond van dit dekregistratieformulier kunnen worden ingeschreven;
b. intrekking van de inschrijving van veulens op grond van de dekregistratieformulieren;
c. verhalen van de kosten verbonden aan het onderzoek naar de afstamming van alle op grond van de
dekregistratie van betreffende hengst aangemelde en te verwachten veulens.
5. Indien komt vast te staan dat een veulen, waarvan is gebleken dat de afstammingsgegevens niet meer
vaststaan, is verwekt door een hengst welke ten tijde van de bevruchting niet aanwezig was bij de
hengstenhouder, kan inschrijving plaatsvinden onder de in artikel 11 van het Stamboekreglement gestelde
voorwaarden. De kosten komen voor rekening van de aanbieder van het veulen.

Inschrijving van geïmporteerde paarden
Artikel 11
Indien een paard uit een ander land eigendom is van een Nederlands ingezetene en naar Nederland wordt
overgebracht om daar duurzaam te verblijven, dient het in Nederland op naam van de eigenaar te worden
geregistreerd. Daartoe wordt het paard door de eigenaar aangemeld, binnen drie maanden nadat het paard
naar Nederland is overgebracht.
Artikel 12
Het signalement en de afstamming van het aangeboden dier worden door of namens het NSIJP geverifieerd
aan de hand van inspectie van het dier zelf en het afstammingsbewijs. Indien de gegevens juist zijn bevonden
vindt inschrijving plaats in het register dat overeenstemt met de status van het dier volgens de artikelen 4 t/m
7 van het Stamboekreglement. Tevens dient voor rekening van degene die het paard ter inschrijving aanbiedt
DNA materiaal te worden afgenomen, voorzover dit nog niet is geschied.
Artikel 13
1. Indien het afstammingsbewijs voldoet aan de normen van de Europese Unie en het dier een
levensnummer heeft, dan wordt het in een van de registers van het NSIJP ingeschreven.
2. Indien het afstammingsbewijs niet voldoet aan de normen van de Europese Unie wordt een dergelijk
document alsnog aangemaakt en wordt voor het dier door het land van herkomst een levensnummer
toegekend. Daarop wordt aangegeven op welke basis dit document werd aangemaakt en worden
eventuele registratienummers overgenomen. Op het oorspronkelijke afstammingsbewijs wordt
aangetekend dat het dier in Nederland is geregistreerd en onder welk nummer.

Vastgesteld door het NSIJP bestuur d.d. 5 juni 2009, gehoord de ALV
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