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STAMBOEKREGLEMENT 
 
Inleidende bepaling 
 
Artikel 1 
Dit reglement is vastgesteld krachtens het bepaalde in de statuten van de vereniging “Nederlands Stamboek 
voor IJslandse Paarden” (NSIJP) en neemt de terminologie van deze statuten over. De bepalingen van dit 
reglement zullen worden uitgevoerd in overeenstemming Richtlijn van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 26 juli 1990 (90/427/EG) en het Fokkerijbesluit 1994 (Staatsblad 1994/696). 

 
Omschrijving 
 
Artikel 2 
Onder een IJslands paard wordt verstaan een paard waarvan de afstamming geheel is terug te voeren op uit 
IJsland afkomstige dieren. Het fokdoel wordt bepaald in overleg met de International Federation of Icelandic 
Horse Associations (FEIF) en het Búnadarfélag Íslands. Waar in dit reglement gesproken wordt van “paard”, 
wordt bedoeld een IJslands paard of een paard dat als zodanig aan het stamboek wordt aangeboden voor 
keuring of inschrijving. 

 
Registers 
 
Artikel 3 
a. De registers van de vereniging zijn: 
 •  het Hoofdstamboek; 
 •  het Stamboek; 
 •  het Veulenboek; 
 •  het Basisboek. 
b. Het afstammingsbewijs dat blijk geeft van inschrijving in het Hoofdstamboek, Stamboek en Veulenboek is 
 groen van kleur. 
c. Het afstammingsbewijs dat blijk geeft van inschrijving in het Basisboek is wit van kleur.  
 
Artikel 4 
In het Hoofdstamboek kunnen worden ingeschreven: 
1. hengsten en merries die staan ingeschreven in het Stamboek, het Veulenboek of het Basisboek; 
2.  hengsten en merries die een afstammingsbewijs hebben dat voldoet aan de door de Europese Unie en/of 
 de FEIF gestelde eisen. 
Inschrijving kan eerst plaatsvinden nadat zij op de in artikel 7 lid 1 letter a van het Keuringsreglement 
genoemde keuring, indien het een merrie betreft, tenminste 7.50 en indien het een hengst betreft, tenminste 
7.75 hebben behaald. 
 
Artikel 5 
In het Stamboek kunnen worden ingeschreven: 
1.  merries die staan ingeschreven in het Veulenboek of het Basisboek; 
2. merries die een afstammingsbewijs hebben dat voldoet aan de door de Europese Unie en/of de FEIF 
 gestelde eisen. 
Inschrijving van merries geboren in 2001 en nadien kan eerst plaats vinden nadat zij overeenkomstig artikel 7 
lid 1 letter a of letter b van het Keuringsreglement zijn gekeurd. 
 
Artikel 6 
In het Veulenboek worden paarden ingeschreven die voldoen aan een van de volgende voorwaarden: 
1a. De in Nederland geregistreerde vader staat op het moment van de dekking en/of de aanmelding ter 
 inschrijving van het veulen als goedgekeurde hengst geregistreerd, 
dan wel 
1b. De – op basis van registratie in Worldfengur – in het buitenland geregistreerde en aldaar zijn hoofdverblijf 
 hebbende vader, heeft op het moment van de dekking en/of de aanmelding ter inschrijving van het veulen 
 op  een erkende FIZO keuring onder het zadel tenminste het eindcijfer 7,75 behaald, 
én de moeder is in het jaar van de geboorte opgenomen in het Stamboek of Hoofdstamboek; 

2.  de vader wordt ná het moment van inschrijving van het veulen in het Basisboek als goedgekeurde hengst 

 geregistreerd én de moeder is na het jaar van de geboorte opgenomen in het Stamboek of 
 Hoofdstamboek. 
 Omschrijving vindt uitsluitend plaats op verzoek van en voor rekening van de eigenaar van het veulen. 
 
Artikel 7 
In het Basisboek worden alle paarden ingeschreven, die een afstamming hebben die geheel terug te voeren is 
op uit IJsland afkomstige paarden en die niet in het Hoofdstamboek, het Stamboek of het Veulenboek kunnen 
worden opgenomen. 
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Artikel 8 
Kunstmatige inseminatie en embryotransplantatie, mits uitgevoerd in overeenstemming met de betreffende 
regelingen van overheidswege, worden gelijkgesteld aan natuurlijke dekking. 
 
Classificaties 

 
Artikel 9 
1.  Paarden die zijn gekeurd overeenkomstig artikel 7 lid 1 letter a van het Keuringsreglement en kunnen 
 worden ingeschreven in het Hoofdstamboek, worden op grond van het op die keuring behaalde 
 puntentotaal als volgt onderscheiden: 
 a. 7.50 tot en met 7.74:  premieklasse 
 b.  7.75 tot en met 7.99:  sterklasse 
 c. 8.00 en hoger:   eliteklasse 
2.  Paarden die op grond van een keuring overeenkomstig artikel 7 lid 1 letter a van het Keuringsreglement 
 kunnen worden ingeschreven in het Stamboek, krijgen een eervolle vermelding indien zij op deze keuring 
 een puntentotaal van 7.30 of hoger behaalden. 
3.  Paarden die zijn gekeurd overeenkomstig artikel 7 lid 1 letter b van het Keuringsreglement worden op 
 grond van het op deze keuring behaalde resultaat als volgt onderscheiden: 
 a. exterieur 5.00 t/m 7.29  + O of G voor verrichtingen:  geen classificatie 
          + B voor verrichtingen:   registerklasse 
 b.  exterieur 7.30 t/m 7.49  + O of G voor verrichtingen:  registerklasse 
         + B voor verrichtingen:  premieklasse (3e premie) 
 c.  exterieur 7.50 t/m 7.79  + O voor verrichtingen:   registerklasse 
         + G voor verrichtingen:   premieklasse (3e premie) 
         + B voor verrichtingen:   premieklasse (2e premie) 
 d.  exterieur 7.80 en hoger  + O voor verrichtingen:   premieklasse (3e premie) 
         + G voor verrichtingen:   premieklasse (2e premie) 
         + B voor verrichtingen:   premieklasse (1e premie) 
4.  Op grond van de resultaten van fokwaardeonderzoek kunnen paarden worden ingedeeld in nader door het 
 Bestuur te bepalen klassen. De wijze van uitvoering van het fokwaardeonderzoek wordt nader door het 
 bestuur geregeld. Bij de keuze voor en de uitvoering van een methode van fokwaardeonderzoek zal zo 
 veel mogelijk worden aangesloten bij het beleid dat door de FEIF wordt ontwikkeld. 
5.  De classificaties, behaald op een keuring, worden ingetrokken indien: 
 a. op grond van de door keuring bepaalde kwaliteit van de afstammelingen de fokwaarde van het paard 
  het gemiddelde van de populatie negatief kan beïnvloeden; 
 b.  sprake is van vererving van ernstige afwijkingen. 
 

Inschrijving en overschrijving 
 
Artikel 10 
Het bestuur zal tot inschrijving of wijziging van inschrijving in een van de registers overgaan indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
1.  de eigenaar doet een verzoek daartoe aan het Bestuur; 
2.  tot registratie van een paard in een register, tot registratie van een dekking of inseminatie of tot het 
 verlenen van een andere dienst wordt pas overgegaan nadat de eigenaar lid is geworden van het NSIJP; 
3. de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde in- of overschrijvingsgelden zijn voldaan; 
4. bij inschrijving van een veulen wordt het verzoek gedaan binnen drie weken na de geboorte van het 
 veulen en gaat het vergezeld van het dekbewijs van de moeder; 
5.  bij inschrijving van een geïmporteerd paard wordt het verzoek gedaan binnen drie maanden nadat het 
 paard in Nederland is geïmporteerd; 
6.  het in te schrijven paard is te identificeren door middel van een door het bestuur goedgekeurde microchip 
 (transponder) of door registratie van DNA. 
 
Artikel 11 
1.  Het Bestuur kan voor de inschrijving van een paard een gericht genetisch onderzoek verlangen van die 
 paarden waarvan de gegevens van belang zijn ter verificatie van de afstamming van het in te schrijven 
 paard. 
2.  Op verzoek van de eigenaar van een hengst kunnen onder door het Bestuur te stellen voorwaarden voor 
 de hengst dekregistratieformulieren worden uitgereikt. Indien niet aan de gestelde voorwaarden is 
 voldaan of indien gerede twijfel bestaat aan de afstamming van een op grond van deze dekregistratie-
 formulieren ter inschrijving aangeboden paard kan het Bestuur gericht genetisch onderzoek verlangen. 
3.  Indien de uitkomst van het genetisch onderzoek uitwijst dat de afstamming niet overeenstemt met de 
 opgegeven afstamming, of indien de eigenaar van het betreffende paard medewerking weigert, heeft het 
 Bestuur het recht ten aanzien van het paard en zijn/haar afstammelingen de inschrijving te weigeren of 
 ongedaan te maken. 
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Artikel 12 
1.  Ten bewijze van de inschrijving van een paard in een der registers van de vereniging wordt ten name van 
 het paard een document uitgereikt naar het model van de Europese Unie. Het document blijft eigendom 
 van het NSIJP. 
2.  Bij verkoop of dood van het desbetreffende paard moet dit document aan het NSIJP voor registratie van 
 de mutatie worden teruggezonden. In geval van verkoop dient naam en adres van de koper te worden 
 vermeld. 
 
Artikel 13 
De leden worden onder door het bestuur te stellen regels in de gelegenheid gesteld een stalnaam te laten 
registreren. 
 
Artikel 14 
Het NSIJP voert een administratie waarin tenminste zijn opgenomen: 
1.  identiteits- en afstammingsgegevens van de paarden; 
2.  eigendomsgegevens betreffende de paarden; 
3.  behaalde keuringsresultaten en classificaties. 
Indien het bestuur op goede gronden aanneemt dat een document verloren is gegaan, kan de eigenaar een 
duplicaatdocument worden uitgereikt tegen een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen tarief. 

 
Overgangsbepalingen 
 
Artikel 15 
1.  Paarden die op het moment van in werking treden van dit reglement staan ingeschreven in het stamboek 
 oude stijl of het keuringsregister, worden vanwege het bestuur overgeschreven in het Stamboek. 
2.  Paarden die op het moment van in werking treden van dit reglement staan ingeschreven in het importboek 
 of het geboorteregister worden vanwege het bestuur overgeschreven in het Veulenboek. 

 
Slotbepalingen 
 
Artikel 16 
Waar dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur in de geest van dit reglement. 
 
Artikel 17 
Dit reglement, alsmede wijzigingen daarvan behoeven alvorens van kracht te zijn de goedkeuring van de 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

 

Vastgesteld d.d. 21 november 2014 door de Ledenraad van het NSIJP 


