Aan:

Ledenraad

Van:

Bestuur NSIJP

Datum:

3 maart 2019

Betreft:

voorstel tot aanpassing stalnamen- en namenreglement

Geachte leden van de ledenraad,

De stamboeksecretaris heeft in samenspraak met de fokkerijcommissie een voorstel ontwikkeld om het stalnamen- en het namenreglement aan te passen.
Dit is nodig om dit op punten verouderde reglement in lijn te brengen met de werkelijkheid. Bijv. stalnamen worden bijgehouden in WF en de FEIF legt ons
regels op waar het gaat om de voornaam van het paard. Daarnaast is er de wens om aankondiging van stalnamen op de website te plaatsen, dit is een
belangrijk communicatiemedium voor het NSIJP, terwijl ook de oplagefrequentie van de IJP aangepast wordt. In dit voorstel is er verder aandacht voor de al
oude wens vanuit IJsland om stalnamen (oorsprongsnamen) in de taal van het land van herkomst van het paard. In dit voorstel is dit opgenomen als
‘voorkeur’ en is dus (nog) géén verbod op het gebruik van stalnamen in de IJslandse taal.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NSIJP
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Voorstel tot aanpassing van het stalnamenreglement
Oude (huidige) Reglement
STALNAMENREGLEMENT

Nummer Wijziging
1
STALNAMEN EN NAMENREGLEMENT

Inleidende bepalingen
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.

2
3
4

Artikel 2
Stalnamen worden geregistreerd in een
stalnamenregister. Dit register is openbaar.
Leden kunnen een afdruk van dit register tegen
het geldende tarief toegestuurd krijgen.

5
6

Aanvraag
Artikel 3
Ieder lid van de vereniging kan een stalnaam
aanvragen.
Artikel 4

7
8
9
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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.
2. Dit reglement stelt de regels vast zoals bedoeld in
artikel 13 van het Stamboekreglement (Ledenraad 2111-2014) voor het registreren van een stalnaam.
3. Dit reglement neemt de regels over voor de
naamgeving van een geregistreerd IJslands paard zoals
beschreven in de FEIF fokkerij regels en voorschriften
2018 (the FEIF Breeding Rules and Regulations 2018)
en officiële FEIF aanpassingen daarop.

Motivatie
Er staan ook bepalingen in t.a.v.
de naam van het paard/veulen

2. 2014 Stamboekreglement
Ledenraad 21-11-2014
Artikel 13, De leden worden
onder door het bestuur te stellen
regels in de gelegenheid gesteld
een stalnaam te laten registreren.
3. Om een paard te kunnen
registreren in WorldFengur dient
de voornaam van het paard en
het voorzetsel in de stalnaam te
voldoen aan de FEIF regels.

Stalnamen worden geregistreerd in WorldFengur.
Stalnamen worden geregistreerd in een
stalnamenregister. Dit register is openbaar. Leden
kunnen een afdruk van dit register tegen het geldende
tarief toegestuurd krijgen.

Ieder lid van de vereniging kan een stalnaam aanvragen
tegen de daarvoor geldende tarieven.
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2

A

1. De stalnaam moet binnen Nederland en voor
zover bekend daarbuiten uniek zijn.
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2. De stalnaam mag tot geen verwarring leiden
ten opzichte van bestaande of reeds eerder
gebruikte stalnamen.
3. De stalnaam mag bestaan uit ten hoogste 32
lettertekens.
4. De stalnaam moet voldoen aan de algemeen
aanvaarde normen van moraal en fatsoen.
5. De stalnaam kan als prefix of als suffix
worden gebruikt, hetgeen bij aanvraag duidelijk
moet worden aangegeven.
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1. De stalnaam is bij voorkeur:
a. In een officiële taal van het Koninkrijk der
Nederlanden, of
b. in een officiële taal van geografische gebied
waarin de fokker zijn fokkerijactiviteiten
uitvoert of stal heeft en passend bij de FEIFnationaliteit van de onder deze stalnaam te
fokken paarden.
2. 1. De stalnaam mag nog niet voorkomen in
WorldFengur en moet binnen Nederland en voor zover
bekend ook daarbuiten uniek zijn.
3. 2.
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4. 3.
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5. 4.
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6. 5. De Een nieuw aan te vragen stalnaam kan als
prefix of alleen als suffix worden gebruikt, hetgeen bij
aanvraag duidelijk moet worden aangegeven.

B

7. De stalnaam in de naam van het paard wordt
voorafgegaan door de equivalent in de taal van de
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Dit is een voorstel om over te
gaan op Nederlandse (lokale)
stalnamen (indien een
buitenlands lid kan dat ook een
andere taal zijn)

In WorldFengur is het in principe
mogelijk de naam als prefix te
gebruiken, maar het is
administratief lastig, ook met het
printen van paspoorten.
Daarnaast is het in ongebruik
geraakt om een stalnaam als
prefix te gebruiken. Daarom
afschaffing van de mogelijkheid.
Huidige namen in de vorm van
een prefix kunnen blijven
bestaan.
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stalnaam van het Engelse "from". Het IJslandse
voorzetsel “frá” en “fra” zijn ook toegestaan maar
slechts in combinatie met een stalnaam die voldoet
aan de IJslandse taalregels spelling en grammatica.
Artikel 5
De stalnaam wordt na aanvraag zo snel
mogelijk vanwege het Bestuur gepubliceerd in
het verenigingsorgaan. Binnen vier weken na
publicatie kan een ieder bij het Bestuur met
redenen omkleed bezwaar maken tegen de
aangevraagde stalnaam.
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Het Bestuur wijst de aanvraag af indien zij het
bezwaar gegrond acht. Het Bestuur bericht de
aanvrager en degene die bezwaar maakt met
toelichting over zijn beslissing.
Indien geen bezwaar is gemaakt, wordt de
stalnaam stilzwijgend door het Bestuur
toegekend.
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D
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Stalnamen worden vastgelegd in
WorldFengur.
In de loop der tijd is het aantal
IJP’s per jaar teruggelopen, de
website biedt een geschikter
medium om op gezette tijden
(bijv maandelijks) stalnaam
aanvragen te publiceren.

19

C
Artikel 6
Opname in het stalnamenregister vindt eerst
plaats nadat het daarvoor verschuldigde bedrag
is voldaan.

De stalnaam wordt na aanvraag voorlopig vastgelegd
in WorldFengur en samen met de naam en
woonplaats van de aanvrager zo snel mogelijk
vanwege het Bestuur gepubliceerd in het
verenigingsorgaan op de website. Binnen vier weken
na publicatie kan een ieder bij het Bestuur met redenen
omkleed bezwaar maken tegen de aangevraagde
stalnaam.

Nadat de stalnaam is toegekend wordt ook de
registratie in WorldFengur stilzwijgend officieel.
Opname in het stalnamenregister Voorlopige
vastlegging in WorldFengur vindt eerst plaats nadat
het daarvoor verschuldigde bedrag is voldaan.
De aanvrager van de stalnaam controleert of de
voorlopig vastgelegde stalnaam met de correcte
spelling in de aankondiging en in WorldFengur is
opgenomen.

Oorspronkelijk artikel 15 voorziet
in naam wijziging nav
spellingsfouten en biedt de
mogelijkheid om de stalnaam van
geregistreerde paarde te
wijzigen. Dit is met de huidige
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regelgeving (paardenpaspoort,
I&R paard) en met de FEIF regels
lastig, vrijwel onmogelijk.
Daarnaast is het ook de
verantwoordelijkheid van de
aanvrager om mede te
controleren dat de stalnaam juist
is geregistreerd voordat een
veulen met deze stalnaam wordt
geregistreerd in WF.
Houderschap
Artikel 7
1. Indien de stalnaam wordt toegekend wordt
de aanvrager aangemerkt als hoofdhouder van
die stalnaam.
2. De hoofdhouder kan een natuurlijk- of een
rechtspersoon zijn. Bij ontbinding van de
rechtspersoon kan de stalnaam overgedragen
worden aan één van de uiteindelijk gerechtigde
natuurlijke- of rechtspersonen. Indien hierover
tussen de gerechtigden geen overeenstemming
wordt bereikt vervalt de stalnaam.
3. De hoofdhouder van een stalnaam kan
andere leden, hierna te noemen medehouders,
met hun instemming machtigen de stalnaam te
gebruiken. Een medehouder kan slechts een
natuurlijk persoon zijn.
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2. De hoofdhouder van de stalnaam kan een natuurlijkof een rechtspersoon zijn. Bij ontbinding van de
rechtspersoon kan de stalnaam overgedragen worden
aan één van de uiteindelijk gerechtigde natuurlijke- of
rechtspersonen. Indien hierover tussen de
gerechtigden geen overeenstemming wordt bereikt
vervalt de stalnaam.
3. De hoofdhouder van een stalnaam kan andere leden,
hierna te noemen medehouders, met hun instemming
machtigen de stalnaam te gebruiken. Een medehouder
kan slechts een natuurlijk persoon zijn.

De vraag is waarom (indertijd is
besloten dat) een medehouder
slechts een natuurlijk persoon
kan zijn. Antwoord zou kunnen
zijn, ter bescherming van de
hoofdhouder. Rechtspersoon kan
wisselen van eigenaar zonder dat
de hoofdhouder daar invloed op
kan uitoefenen. Het is echter ook
te overwegen deze eis af te
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schaffen, het is aan de houders
dit onderling goed te regelen en
daarnaast geldt punt 4. ook nog.
4. De hoofdhouder heeft het recht deze
machtiging in te trekken.
5. Een lid kan slechts voor één stalnaam als
hoofdhouder of medehouder worden
geregistreerd.
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6. Een medehouder kan onherroepelijk afstand
doen van zijn recht om een stalnaam te
gebruiken.
Artikel 8
De hoofdhouder kan het hoofdhouderschap
van de stalnaam overdragen aan een ander
natuurlijk- of rechtspersoon, die lid is van de
vereniging. Hiermee vervalt zijn/haar recht de
stalnaam te gebruiken. Een medehouder kan de
stalnaam niet overdragen.
Artikel 9
De hoofdhouder kan de stalnaam laten
vervallen. Hierbij vervalt tevens voor alle
medehouders het recht om deze stalnaam te
voeren. De stalnaam blijft in het
stalnamenregister geregistreerd.
Naamgeving
Artikel 10

29
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4. De hoofdhouder van de stalnaam heeft het recht
deze machtiging in te trekken.
5. Een lid kan slechts voor één stalnaam als
hoofdhouder of medehouder worden geregistreerd.

Verschillende combinaties van
fokkers als houder van een
stalnaam zijn praktijk, aanpassing
is om daaraan tegemoet te
komen. Het is te overwegen deze
regel ook in zijn geheel af te
schaffen.

6. Een medehouder van een stalnaam kan
onherroepelijk afstand doen van zijn recht om een
stalnaam te gebruiken.
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6

E

De stalnaam kan gebruikt worden in de
naamgeving van door houder gefokte veulens.

36

F

Artikel 11
Indien de houder aan een door hem gefokt
veulen de stalnaam wenst toe te kennen
vermeldt hij dit bij aanmelding van het veulen.
De houder is niet verplicht de stalnaam bij ieder
veulen te gebruiken.
Artikel 12
Het is niet toegestaan een veulen meerdere
voornamen te geven indien daardoor
verwarring kan ontstaan met een bestaande
stalnaam of anderszins.

Logisch, er kan nog een afwijzing
volgend nav bezwaar

1. Het is niet toegestaan een veulen meerdere
voornamen te geven indien daardoor verwarring kan
ontstaan met een bestaande stalnaam of anderszins.
Voor de naamgeving van het veulen of paard worden
de FEIF fokkerij regels en voorschriften in acht
genomen. Het is niet toegestaan een veulen (meerdere
voornamen te geven indien daardoor verwarring kan
ontstaan met een bestaande stalnaam of anderszins.
2. Op verzoek van de fokker of de eigenaar is het
mogelijk om achteraf de naam van een paard te
wijzigen onder volgende voorwaarden:
a. Er zijn geen nakomelingen in WorldFengur
geregistreerd

In overeenstemming brengen
met FEIF Rules and Regulation G
3.5.6.

Logisch

Dit komt voor en is de werkwijze
in de praktijk en hiermee is
vastgelegd dat dit mag
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1. Voorlopig vastgelegde stalnamen mogen nog niet
gebruikt worden in de naamgeving van door de
aanvrager gefokte veulens
2. De officieel geregistreerde stalnaam kan gebruikt
worden in de naamgeving van door houder van de
stalnaam gefokte veulens.
3. De stalnaam mag alleen na schriftelijke
toestemming van de houder van de stalnaam gebruikt
worden voor veulens geboren bij een andere
eigenaar.

In overeenstemming brengen
met FEIF Rules and Regulation G
3.5.6.

7

I

b. Het paard is nog niet ter keuring aangeboden

J

c. Het paard heeft nog niet deelgenomen aan officiële
NSIJP of FEIF wedstrijden

K

d. De fokker, en eventuele medefokkers, geeft /geven
schriftelijk toestemming tot het wijzigen van de naam
van het paard.
e. De houder verzoekt het stamboek om een
aanpassing in het paspoort en om de registratie van
het paard in de nationale centrale database in
overeenstemming te brengen met de naamwijziging,
tegen de daarvoor geldende tarieven.

L

M

Artikel 13
Op verzoek van de houder is het mogelijk om
achteraf aan de naam van een paard een
stalnaam toe te voegen indien wordt voldaan
aan de volgende voorwaarden:
a. Het paard draagt geen stalnaam.
b. De houder is de fokker van het paard.
c. De eigenaar van het paard verleent
toestemming voor de toevoeging.
d. De hoofdhouder verleent toestemming voor
de toevoeging.
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f. Indien er een afstammingsbewijs is verstrekt op de
oude naam van het paard wordt dit ingeleverd bij het
stamboek. Een nieuw afstammingsbewijs kan worden
aangevraagd volgens de daarvoor geldende tarieven.
Artikel 13
Op verzoek van de houder is het mogelijk om achteraf
aan de naam van een paard een stalnaam toe te
voegen indien wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
a. Het paard draagt geen stalnaam.
b. De houder is de fokker van het paard.
c. De eigenaar van het paard verleent toestemming
voor de toevoeging.
d. De hoofdhouder verleent toestemming voor de
toevoeging.

In overeenstemming brengen
met FEIF Rules and Regulation G
3.5.6.
In overeenstemming brengen
met FEIF Rules and Regulation G
3.5.6.; Aanvullend dezelfde eisen
voor officiele NSIJP wedstrijden
(bijv NK, yNK)

De naam in het paspoort kan
middels een opmerking (sticker
met stempel en handtekening
van het stamboek) op de
daarvoor bestemde bladzijde in
het paspoort worden aangepast.

Dit is in WorldFengur niet
mogelijk als er al een paspoort is
geprint
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e. Aan de oorspronkelijke naam worden geen
veranderingen aangebracht.
f. De met de naamswijziging gemoeide kosten
zijn voldaan.
Artikel 14
Het is niet mogelijk een stalnaam uit de naam
van een paard te verwijderen.
Verandering
Artikel 15
De hoofdhouder kan een stalnaam wijzigen.

47
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Verandering
Artikel 15
De hoofdhouder kan een stalnaam wijzigen.

1. Een hoofdhouder kan bij gebleken spelfouten
in de stalnaam deze doen wijzigen. In dat geval
kan deze wijziging ook bij reeds ingeschreven
paarden worden doorgevoerd.
2. De gewijzigde naam moet aan dezelfde eisen
blijven voldoen en dezelfde procedure
doorlopen als bij de aanvraag van een nieuwe
stalnaam.
Overgangsbepaling
Artikel 16
Bij stalnamen die bij het in werking treden van
dit reglement op naam van één persoon staan
geregistreerd, wordt deze persoon aangemerkt
als hoofdhouder.
Slotbepalingen

54

1. Een hoofdhouder kan bij gebleken spelfouten in de
stalnaam deze doen wijzigen. In dat geval kan deze
wijziging ook bij reeds ingeschreven paarden worden
doorgevoerd.
2. De gewijzigde naam moet aan dezelfde eisen blijven
voldoen en dezelfde procedure doorlopen als bij de
aanvraag van een nieuwe stalnaam.
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e. Aan de oorspronkelijke naam worden geen
veranderingen aangebracht.
f. De met de naamswijziging gemoeide kosten zijn
voldaan.
Artikel 14 13
Verplaatsen?

Dit kan niet als er een paspoort is
geprint

Overgangsbepaling
Artikel 16
Bij stalnamen die bij het in werking treden van dit
reglement op naam van één persoon staan
geregistreerd, wordt deze persoon aangemerkt als
hoofdhouder.
Artikel 14
Daar waar dit reglement afwijkt van de FEIF Fokkerij
regels en voorschriften met betrekking tot de
naamgeving van IJslandse paarden prevaleren de in
FEIF verband officieel vastgestelde regels en
voorschriften.
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Artikel 17
Waar dit reglement niet voorziet beslist het
Bestuur in de geest van dit reglement.

60
61

Artikel 1715

P
Q

Artikel 16
Dit stalnamen- en namenreglement is geldig vanaf 22
maart 2018. Het oude stalnamenreglement wordt
ingetrokken.

Hieronder volgt de volledige versie van het voorstel:
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Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden
Postbus 84, 8430 AB Oosterwolde
Tel.: 06-12425510
info@nsijp.nl
www.nsijp.nl

STALNAMEN- EN NAMENREGLEMENT
Inleidende bepalingen
Artikel 1
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.
2. Dit reglement stelt de regels vast zoals bedoeld in artikel 13 van het Stamboekreglement
(Ledenraad 21-11-2014) voor het registreren van een stalnaam.
3. Dit reglement neemt de regels over voor de naamgeving van een geregistreerd IJslands paard
zoals beschreven in de FEIF fokkerij regels en voorschriften 2018 (the FEIF Breeding Rules and
Regulations 2018) en officiële FEIF aanpassingen daarop.
Artikel 2
Stalnamen worden geregistreerd in WorldFengur.

Aanvraag
Artikel 3
Ieder lid van de vereniging kan een stalnaam aanvragen, tegen de daarvoor geldende tarieven.
Artikel 4
1. De stalnaam is bij voorkeur:
a. in een officiële taal van het Koninkrijk der Nederlanden, of
b. in een officiële taal van geografische gebied waarin de fokker zijn fokkerijactiviteiten uitvoert
of stal heeft en passend bij de FEIF-nationaliteit van de onder deze stalnaam te fokken
paarden.
2. De stalnaam mag nog niet voorkomen in WorldFengur en moet binnen Nederland en voor zover
bekend ook daarbuiten uniek zijn.
3. De stalnaam mag tot geen verwarring leiden ten opzichte van bestaande of reeds eerder
gebruikte stalnamen.
4. De stalnaam mag bestaan uit ten hoogste 32 lettertekens.
5. De stalnaam moet voldoen aan de algemeen aanvaarde normen van moraal en fatsoen.
6. De Een nieuw aan te vragen stalnaam kan alleen als suffix worden gebruikt.
7. De stalnaam in de naam van het paard wordt voorafgegaan door de equivalent in de taal van de
stalnaam van het Engelse "from". Het IJslandse voorzetsel “frá” en “fra” zijn ook toegestaan
maar slechts in combinatie met een stalnaam die voldoet aan de IJslandse taalregels spelling en
grammatica.

_____________________________________________
Het NSIJP verenigt liefhebbers van het IJslandse paard
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Artikel 5
De stalnaam wordt na aanvraag voorlopig vastgelegd in WorldFengur en samen met de naam en
woonplaats van de aanvrager vanwege het Bestuur gepubliceerd op de website. Binnen vier weken
na publicatie kan een ieder bij het Bestuur met redenen omkleed bezwaar maken tegen de
aangevraagde stalnaam.
Het Bestuur wijst de aanvraag af indien zij het bezwaar gegrond acht. Het Bestuur bericht de
aanvrager en degene die bezwaar maakt met toelichting over zijn beslissing.
Indien geen bezwaar is gemaakt, wordt de stalnaam stilzwijgend door het Bestuur toegekend.
Nadat de stalnaam is toegekend wordt ook de registratie in WorldFengur stilzwijgend officieel.
Artikel 6
Voorlopige vastlegging in WorldFengur vindt eerst plaats nadat het daarvoor verschuldigde bedrag is
voldaan.
De aanvrager van de stalnaam controleert of de voorlopig vastgelegde stalnaam met de correcte
spelling in de aankondiging en in WorldFengur is opgenomen.

Houderschap
Artikel 7
1. Indien de stalnaam wordt toegekend wordt de aanvrager aangemerkt als hoofdhouder van die
stalnaam.
2. De hoofdhouder van de stalnaam kan een natuurlijk- of een rechtspersoon zijn. Bij ontbinding
van de rechtspersoon kan de stalnaam overgedragen worden aan één van de uiteindelijk
gerechtigde natuurlijke- of rechtspersonen. Indien hierover tussen de gerechtigden geen
overeenstemming wordt bereikt vervalt de stalnaam.
3. De hoofdhouder van een stalnaam kan andere leden, hierna te noemen medehouders, met hun
instemming machtigen de stalnaam te gebruiken.
4. De hoofdhouder van de stalnaam heeft het recht deze machtiging in te trekken.
5. Een lid kan slechts voor één stalnaam als hoofdhouder of worden geregistreerd.
6. Een medehouder van een stalnaam kan onherroepelijk afstand doen van zijn recht om een
stalnaam te gebruiken.
Artikel 8
De hoofdhouder kan het hoofdhouderschap van de stalnaam overdragen aan een ander natuurlijk- of
rechtspersoon, die lid is van de vereniging. Hiermee vervalt zijn/haar recht de stalnaam te gebruiken.
Een medehouder kan de stalnaam niet overdragen.
Artikel 9
De hoofdhouder kan de stalnaam laten vervallen. Hierbij vervalt tevens voor alle medehouders het
recht om deze stalnaam te voeren. De stalnaam blijft in het stalnamenregister geregistreerd

_____________________________________________
Het NSIJP verenigt liefhebbers van het IJslandse paard
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Postbus 84, 8430 AB Oosterwolde
Tel.: 06-12425510
info@nsijp.nl
www.nsijp.nl
Naamgeving
Artikel 10
1. Voorlopig vastgelegde stalnamen mogen nog niet gebruikt worden in de naamgeving van door de
aanvrager gefokte veulens
2. De officieel geregistreerde stalnaam kan gebruikt worden in de naamgeving van door houder van
de stalnaam gefokte veulens.
3. De stalnaam mag alleen na schriftelijke toestemming van de houder van de stalnaam gebruikt
worden voor veulens geboren bij een andere eigenaar.
Artikel 11
Indien de houder aan een door hem gefokt veulen de stalnaam wenst toe te kennen vermeldt hij dit
bij aanmelding van het veulen. De houder is niet verplicht de stalnaam bij ieder veulen te gebruiken
Artikel 12
1. Het is niet toegestaan een veulen meerdere voornamen te geven indien daardoor verwarring kan
ontstaan met een bestaande stalnaam of anderszins. Voor de naamgeving van het veulen of
paard worden de FEIF fokkerij regels en voorschriften in acht genomen.
2. Op verzoek van de fokker of de eigenaar is het mogelijk om achteraf de naam van een paard te
wijzigen onder volgende voorwaarden:
a. Er zijn geen nakomelingen in WorldFengur geregistreerd.
b. Het paard is nog niet ter keuring aangeboden.
c. Het paard heeft nog niet deelgenomen aan officiële NSIJP of FEIF wedstrijden.
d. De fokker, en eventuele medefokkers, geeft /geven schriftelijk toestemming tot het wijzigen
van de naam van het paard.
e. De houder verzoekt het stamboek om een aanpassing in het paspoort en om de registratie van
het paard in de nationale centrale database in overeenstemming te brengen met de
naamwijziging, tegen de daarvoor geldende tarieven.
f. Indien er een afstammingsbewijs is verstrekt op de oude naam van het paard wordt dit
ingeleverd bij het stamboek. Een nieuw afstammingsbewijs kan worden aangevraagd volgens de
daarvoor geldende tarieven.
Artikel 13
Het is niet mogelijk een stalnaam uit de naam van een paard te verwijderen.

Slotbepalingen
Artikel 14
Daar waar dit reglement afwijkt van de FEIF Fokkerij regels en voorschriften met betrekking tot de
naamgeving van IJslandse paarden prevaleren de in FEIF verband officieel vastgestelde regels en
voorschriften.
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Artikel 15
Waar dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur in de geest van dit reglement.
Artikel 16
Dit stalnamen- en namenreglement is geldig vanaf 22 maart 2018. Het oude stalnamenreglement
wordt ingetrokken.
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