
 
Registers 

 

Art. 1. De secties Van de Koninklijke Vereniging “Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger” zijn in het Hoofdstamboek: 

a. Basissectie voor trekpaarden. 

b. Basissectie voor haflingers. 

c. Hoofdsectie voor trekpaarden. 

d. Hoofdsectie voor haflingers. 

In het Aanvullend stamboek: 

e. Aanvullende sectie voor trekpaarden  

f. Aanvullende sectie voor haflingers. 

In het Algemeen Boek: 

g. Sectie voor dieren die buiten voornoemde secties vallen. 

 

Art. 2. De secties in het hoofdstamboek, vermeld in art.1, zijn ingedeeld in de volgende klassen. 

Basissectie voor trekpaarden 

- Klasse 1 

- Klasse 2 

Basissectie voor haflingers 

- Klasse 1 

- Klasse 2 

Hoofdsectie voor trekpaarden 

- Klasse 1 

- Klasse 2 

Hoofdsectie voor haflingers 

- Klasse 1 

- Klasse 2 

 

Inschrijving van trekpaarden/ haflingers in het hoofdstamboek is uitsluitend mogelijk indien beide ouders staan ingeschreven 

in de basissectie of hoofdsectie van de K.V.T.H. of in het hoofdstamboek van een door de K.V.T.H. erkende (buitenlandse) 

stamboekorganisatie voor registratie van haflingers en/of trekpaarden. 

 

Basissectie, Klasse 1 

Inschrijving in de Basissectie, Klasse 1 is uitsluitend mogelijk wanneer het desbetreffende paard in aanmerking komt voor 

inschrijving in Hoofdsectie, Klasse 1. 

 

Basissectie, Klasse 2 

Inschrijving in de Basissectie, Klasse 2 is uitsluitend mogelijk wanneer het desbetreffende paard in aanmerking komt voor 

inschrijving in Hoofdsectie, Klasse 2 of wanneer er erfelijke gebreken geconstateerd zijn bij een paard dat voor Hoofdsectie, 

Klasse 1 in aanmerking zou komen. 

 

Hoofdsectie, Klasse 1  

Trekpaarden/ Haflingers kunnen vanaf 3 jarige leeftijd worden ingeschreven in de hoofdsectie Klasse 1 indien is voldaan aan 

de gestelde voorwaarden voor opname in de hoofdsectie en: 

- De moeder in Hoofdsectie Klasse 1 of Basissectie Klasse 1 en de vader in de Hoofdsectie, Klasse 1 is ingeschreven;  

- Is ingeschreven in het Hoofdstamboekregister van een van de stamboeken zoals vermeld in art. 4 lid 5 van dit 

reglement;   

- Hengsten voor de dekdienst worden goedgekeurd, zoals omschreven in art. 14; 

- De ouders tot in de 6de generatie staan ingeschreven in Klasse 2 waarbij de vrouwelijke dieren allen een Klasse 2 of 

Klasse 1 en de mannelijke dieren een Hoofdsectie, Klasse 1 registratie hebben. 

 

Hoofdsectie, Klasse 2 

Trekpaarden/Haflingers kunnen worden ingeschreven in Klasse 2 indien: 

- Beide ouders staan ingeschreven in het Hoofdsectie van de K.V.T.H. of Basissectie van de K.V.T.H. , waarbij minimaal 

één van de ouders niet is ingeschreven in Klasse 1; 

- Paarden staan ingeschreven in de Basissectie, Klasse 1of Klasse 2 echter niet voor de hoofdsectie Klasse 1 in 

aanmerking komen; 

- Paarden die ingeschreven zijn in de Basissectie, Klasse 2 worden opgenomen in de hoofdsectie, mits voldaan aan de 

gestelde voorwaarden voor opname in de hoofdsectie; 

- Er erfelijke afwijkingen geconstateerd zijn bij het desbetreffende paard en wordt voldaan aan inschrijving aan Klasse 1 

of 2. 
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In het Aanvullend Stamboek worden ingeschreven: 

- Trekpaarden/Haflingers waarvan één van de ouders niet is ingeschreven in de Hoofdsectie of Basissectie van de 

K.V.T.H. echter het desbetreffend paard heeft wel de uiterlijke kenmerken van een trekpaard of haflinger. 

 

In het Algemeen boek worden ingeschreven: 

- Paarden die niet voldoen aan de criteria voor inschrijving in de Hoofdsectie, Basissectie of Aanvullend Stamboek. 

 

 

 2. Stamboek 

 

Art. 3. Een stamboek is een register van paarden van erkende afstamming. Er is één stamboekregister voor trekpaarden en 

één voor haflingerpaarden, welke zijn opgedeeld in meerdere klassen. 

 

Art.4.  

Lid 1: In een stamboekregister kunnen worden ingeschreven, paarden, waarvan de vader en de moeder in één van de 

bestaande basis- of hoofdsecties van de vereniging staan en toebehoren aan leden van de vereniging. 

De inschrijving in een Basissectie, Klasse 1 heeft niet eerder plaats dan nadat: 

a. het origineel dekbewijs/geboortebericht door de eigenaar van de moeder aan de algemeen secretaris van de vereniging 

is verstrekt, waarbij het hierna in art. 5 bepaalde van toepassing is;  

b. een onderzoek naar de verstrekte gegevens is ingesteld; 

c. de op voordracht van het dagelijks bestuur door het hoofdbestuur vast te stellen kosten zijn voldaan en indien het 

bepaalde, vervat in art. 23 van dit reglement, betrekking hebbende op de vader is nagekomen;  

d. is nagegaan of en zo ja, hoeveel vreemd bloed het in te schrijven haflingerpaard heeft. 

e. is voldaan aan de eisen zoals deze gesteld worden door de regelgeving I&R.  De kosten voor eventuele controle, door 

de verenging of andere officiële instanties, welke controle kunnen verrichten, zijn volledig voor rekening van de 

eigenaar; 

f. is voldaan aan de eisen zoals omschreven in de bepalingen van de Basissectie. 

 

Lid 2: De inschrijving in een Basissectie, Klasse 2 heeft niet eerder plaats dan nadat: 

a. een kloppend DNA onderzoek van het veulen met beide ouders, op kosten van de fokker, is uitgevoerd en het resultaat 

hiervan in bezit is bij het algemeen secretariaat van de K.V.T.H.; 

b. een onderzoek naar de verstrekte gegevens is ingesteld en de hiervoor bijbehorende kosten, vastgesteld door het 

hoofdbestuur van de vereniging, door de fokker zijn voldaan aan het algemeen secretariaat;  

c. is nagegaan of en zo ja, hoeveel vreemd bloed het in te schrijven haflingerpaard heeft. 

d. is voldaan aan de eisen zoals deze gesteld worden door de regelgeving I&R.  De kosten voor eventuele controle, door 

de verenging of andere officiële instanties, welke controle kunnen verrichten, zijn volledig voor rekening van de 

eigenaar; 

e. is voldaan aan de eisen zoals omschreven in de bepalingen van de Basissectie. 

 

Lid 3: Met inachtneming van het bepaalde in sub a t/m e kan ook in de Basissectie worden ingeschreven een veulen geboren 

als gevolg van de inseminatie van diepvriessperma, mits dit sperma aantoonbaar is gewonnen en ingezet tijdens de periode 

van goedkeuring van de desbetreffende hengst en tevens een dekbewijs en geboortebericht aan het algemeen secretariaat van 

de KVTH wordt toegezonden. Het dekbewijs dient in het jaar waarin is gedekt vóór 1 november  te worden toegezonden. Het 

dagelijks bestuur van de KVTH is ten allen tijde bevoegd door een door haar aan te wijzen persoon c.q. instantie een DNA-

onderzoek uit te laten voeren van het aangemelde veulen, alvorens tot registratie over te gaan. De kosten van een zodanig 

onderzoek komen voor rekening van de KVTH, tenzij er geen kloppend DNA-patroon vastgesteld kan worden. In dat geval 

komen de kosten van het onderzoek voor rekening van de merriehouder. 

 

Lid 4: Opname van een veulen in de basissectie geboren als het resultaat van een embryotransplantatie is uitsluitend mogelijk 

aan de hand van een uitgevoerd en kloppend  DNA-onderzoek van het veulen en de biologische moeder die een of meerdere 

eicellen heeft afgestaan, alsmede het overleggen van een verklaring en geboortebericht volgens het formulier 

Embryotransplantatie. 

 

Lid 5: Met inachtneming van het bepaalde in sub a t/m e kan ook in de Basissectie, Klasse 1worden ingeschreven een paard, 

waarvan de vader niet in Nederland ter dekking staat. Eveneens kunnen rechtstreeks in de Basissectie, Klasse 1 worden 

ingeschreven, paarden welke zijn ingeschreven  in registers van buitenlandse stamboekverenigingen en welke zich 

bezighouden met de registratie van paarden die identiek zijn met onze Nederlandse trek- en haflingerpaarden. 

Voor de trekpaarden worden de volgende stamboeken aangemerkt als gelijkwaardig: 

• KMBT, Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard (levensnummer met NL er achter).  

• De vereniging ‘Le Cheval de Trait Ardennais’ voor het Ardenner Trekpaard (levensnummer met Ard. er voor en NL er 

achter). 

• ‘Landskontaret For Heste’ (Denemarken) voor het Deens Trekpaarden Stamboek (levensnummer met NL er achter). 

• Het ‘Syndicat d’Elevage du Cheval Trait du Nord’ voor de ‘Trait du Nord’ (levensnummer met TDN er voor en NL er 

achter). 
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Wel dient daarbij in acht te worden genomen dat volledig in het buitenland gefokte producten voorzien moeten zijn van door 

een zusterstamboek afgegeven afstammingsbewijs en de eigenaar die een dergelijk paard importeert dient zorg te dragen voor 

een door het betreffende buitenlandse stamboek afgegeven afstammingsbewijs met vijf generaties van de hengst waardoor 

het geïmporteerde dier is verwekt. Op het afstammingsbewijs van een dergelijk paard zal de letter B worden gedrukt. Tevens 

zullen de nakomelingen die aangeboden worden voor inschrijving bij de KVTH en afstammen van niet in Nederland 

goedgekeurde hengsten, een andere kleur bewijs van inschrijving ontvangen. Bij opname in de Hoofdsectie, Klasse 1 van dit 

paard zal deze afwijkende kleur “bewijs van inschrijving” komen te vervallen en zal eenzelfde kleur “bewijs van 

inschrijving” uitgegeven worden als aan nakomelingen van wel in Nederland goedgekeurde hengsten. De kosten hiervoor 

worden door het hoofdbestuur vastgesteld en vastgelegd in de tarievenlijst. 

Overige koudbloedrassen zullen zowel in België als in Nederland in het Aanvullend Stamboek worden ingeschreven.  

 

Lid 6: Veulens die geboren zijn na 1 januari 2008 waarvan de vader niet bij het KVTH is goedgekeurd, maar die wel is 

goedgekeurd door een buitenlands erkend/gelijkwaardig stamboek als bedoeld in lid 5 van dit artikel, kunnen geregistreerd 

worden in de Basissectie, Klasse 1. De algemeen secretaris kan, in overleg met het dagelijks bestuur, bepalen dat een DNA-

onderzoek zal plaatsvinden, door een door de KVTH aan te stellen persoon c.q. instantie, van het betreffende veulen in 

vergelijking met die van zijn opgegeven vader. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van de KVTH, tenzij er 

géén kloppend DNA-patroon vastgesteld kan worden. In dat geval komen de kosten van het onderzoek voor rekening van de 

eigenaar van het veulen.   

 

Lid 7: Inschrijving van een veulen kan d.m.v. het toevoegen van een stalnaam aan de naam van het veulen. Wanneer een 

nieuwe stalnaam, met ingang van 1 januari 2008, wordt aangemeld d.m.v. opgave van een veulen zal deze door het algemeen 

secretariaat worden gecontroleerd op gelijkenis met reeds bestaande stalnamen. Hiermee wordt bedoeld stalnamen die in het 

verleden zijn gehanteerd door leden van de K.V.T.H. Indien naar het oordeel van de algemeen secretaris de nieuw 

aangeboden stalnaam teveel gelijkenis heeft aan reeds één of meerdere bestaande stalnamen kan deze stalnaam niet 

geregistreerd worden. De eigenaar van het veulen zal hiervan melding krijgen, zodat voor een aangepaste stalnaam gekozen 

kan worden. 

 

Lid 7a: De naam van haflinger hengstenveulens dient te beginnen met dezelfde letter als de eerste letter van de vader van het 

veulen. Indien de vader van het veulen begint met “St”, dient de naam van het veulen eveneens te beginnen met “St”. 

 

3. Aanvullend Stamboek 

 

Art 5. Het Aanvullend Stamboek is bestemd voor inschrijving van trekpaarden en haflingerpaarden waarvan één van de 

ouders niet is ingeschreven in het Hoofdstamboek van de K.V.T.H.. Dit geldt ook voor veulens uit merries zonder bekende 

afstamming. Bovendien is het  Aanvullende Stamboek bestemd voor inschrijving van merries uit koudbloedstamboeken die 

niet als gelijkwaardig zijn erkend.  

 

Dit alles ter verbetering van het Nederlands Trekpaard en om de verwantschapsteelt te vermijden. Het gaat hier dan om de 

volgende koudbloedrassen: 

• Het ‘Hippique Boulonais’ voor het Boulonais-ras (afgekort BOU). 

• De ‘SociHet ‘Hippique Boulonais’ voor het Boulonais-ras (afgekort BOU). 

• De ‘Société Hippique Percheronne’ voor het Percheron-ras (afgekort PER). 

• Het stamboek van het ‘Auxois’ trekpaard (Frankrijk) (afgekort AUX). 

• De ‘Pferdezuchtverbände van Baden-Wurtemberg, Oberbayern, Niederbayern/Oberfalz, Franken, Schwaben, Hessen, 

Niedersachsen, Rheinland Westfalen, Rheinland Pfalz, Saar, Schleswig Holstein voor het Sûddeutsches Kaltblut-ras 

(afgekort SUK) en voor het Rheinisch-Westfälisches Kaltblut-ras afgekort RWK. 

• De ‘Shire Horse Society’ voor het Shire-ras (afgekort SHI). 

• De ‘Suffolk Horse Society’ voor het Suffolk-ras (afgekort SUF). 

• De ‘Clydesdale Horse Society’ voor het Clydesdale-ras (afgekort CLY). 

• De ‘Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen’ voor het Zweeds Ardenner Trekpaard (afgekort SAT). 

• De ‘Belgian Draft Horse Corporation of America’ voor de Belgians (afgekort BEL). 

• De ‘Canadian Belgian Horse Association’ voor de Belgian (afgekort BEL). 

• Fédération des Stud-books luxembourgeois’ voor het Cheval de Trait Luxembourgeos ( afgekort CTL )                                                                                                                                                                                                                                        

• Eventueel andere stamboeken, vast te stellen door het bestuur. 

 

Paarden die in het Aanvullend Stamboek zijn ingeschreven, zullen in géén geval in aanmerking komen voor inschrijving in 

één van de Basis- of Hoofdsecties van de K.V.T.H. 
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Trekpaarden. 

 

De inschrijving zelf van paarden. 

Paarden krijgen een nummer, te  beginnen bij bijvoorbeeld AS. AS staat dan voor Aanvullend Stamboek. De nakomelingen 

kunnen na 6 generaties (mits de vrouwelijke voorouders allemaal bekend zijn bij de K.V.T.H. en de mannelijke voorouders 

allemaal staan ingeschreven in de Hoofdsectie, Klasse 1 of 2) voorgedragen worden voor  de Basissectie Klasse 2. Bij 

opname in de Hoofdsectie, Klasse 2 worden deze paarden gelijk behandeld met de andere paarden die ingeschreven zijn in 

dezelfde Hoofdsectie. 

 

Inschrijving van ‘andere koudbloedrassen’ in het de Aanvullende sectie. 

Om als ‘andere koudbloed’ opgenomen te kunnen worden in het Aanvullend Stamboek zijn de volgende voorwaarden van 

toepassing: 

a)  De merries moeten van het trekpaardtype zijn en één of meerdere exterieur- of functionele eigenschappen bezitten die 

het Nederlands Trekpaard kunnen verbeteren. 

b)  De merrie moet gedekt zijn met een goedgekeurde trekpaardhengst om het veulen te kunnen laten registreren. 

c)  De hengsten en ruinen moeten van het trekpaardtype zijn. 

d)  Alle paarden die aangeboden worden moeten gezien worden door een controleur (voldoen ze aan de voorwaarden, 

signalement opnemen, papieren controleren). 

 

Registratie: 

1) Alle identificatie en afstammingsgegevens en de rasaanhorigheid van het oorspronkelijk stamboek worden 

overgenomen. Deze paarden houden hun levensnummer wat ze bij de geboorte hebben gekregen, met NL erachter en de 

rasaanduiding ervoor (BOU voor Boulonais, PER voor Percheron, etc.). 

Voorbeeld: BOU.1234567.NL of PER.2345678.NL.  

Deze paarden blijven voor altijd in het Aanvullend Stamboek staan. 

2) 1e generatie veulens van een koudbloedmerrie gedekt met een goedgekeurde trekpaardhengst krijgen een nieuw 

Nederlands nummer met de rasaanduiding ervoor en beginnend met 01. 

Voorbeeld: BOU.010001, BOU.010002, etc. of  PER.010001, PER.010002, etc. 

Deze paarden blijven voor altijd in het Aanvullend Stamboek staan. 

3) 2e generatie veulens van een 1e generatie koudbloedmerrie gedekt met een goedgekeurde trekpaardhengst krijgen een 

nieuw Nederlands nummer met de rasaanduiding ervoor en beginnend met 02. 

Voorbeeld: BOU.020050, BOU.020074, etc. of  PER.020083, PER.020103, etc. 

 Deze paarden blijven voor altijd in het Aanvullend Stamboek staan. 

4) 3e generatie veulens van een 2e generatie koudbloedmerrie gedekt met een goedgekeurde hengst kunnen niet 

voorgedragen worden voor het Hoofdstamboek. Deze paarden blijven te allen tijde in Aanvullend Stamboek staan. 

5) De 6e generatie veulens van een 5e generatie koudbloedmerrie, die niet is ingeschreven in het Hoofdstamboek, gedekt 

met een goedgekeurde hengst. Deze paarden krijgen een nieuw Nederlands nummer met de rasaanduiding ervoor en 

beginnend met 06. Ook hierbij geldt dat de nummering gewoon doorgeteld wordt. 

Voorbeeld: BOU.060085, BOU.060097 etc. of  PER.060115, PER.060127 etc. 

Dit paard kan ingeschreven worden in Basissectie, Klasse 2 en  wordt alsdan gelijk behandeld als andere paarden die 

zijn ingeschreven in dezelfde sectie. 

 

Haflingers 

Bij de haflingers is geen sprake van aanverwante rassen, maar wel van vreemd bloed en paarden waarvan de afstamming niet 

bekend/erkend is. Deze worden op de volgende manier behandeld: 

 

Registratie: 

Haflingerpaarden zonder bekende/ erkende afstamming binnen de K.V.T.H. kunnen ingeschreven worden in het Aanvullend 

Stamboek. De haflingerpaarden krijgen een nummer, evenals bij de trekpaarden te beginnen met AS. Deze paarden blijven 

voor altijd in dit register staan. 

 

De nakomelingen kunnen na 6 generaties (mits de vrouwelijke voorouders allemaal bekend zijn en de mannelijke voorouders 

allemaal staan ingeschreven in de Hoofdsectie, Klasse 1 of 2) voorgedragen worden voor de Basissectie, Klasse 2. Bij 

opname in de Hoofdsectie, Klasse 2 worden deze paarden gelijk behandeld met de andere paarden die ingeschreven zijn in 

dezelfde Hoofdsectie. 

 

Haflingers met vreemd bloed 

Haflingers met 1,56% of minder vreemd bloed, kunnen voorgedragen worden voor opname in het Hoofdstamboek. Hengsten 

met een percentage vreemd bloed tot en met 1,56% kunnen worden aangeboden ter goedkeuring voor de dekdienst. Alle 

haflingerpaarden met meer dan 1,56% vreemd bloed komen in het Aanvullend Stamboek. Zij krijgen een nummer, te 

beginnen met AS en blijven voor altijd in het Aanvullend Stamboek.  

Nakomelingen komen ook in het Aanvullend Stamboek. Zodra de nakomelingen minder dan 1,56% vreemd bloed voeren 

kunnen ze voorgedragen worden voor opname in de Basissectie, Klasse 1. Deze paarden worden gelijk behandeld met de 

andere paarden die opgenomen zijn in dezelfde sectie. Paarden, welke geregistreerd staan in het Aanvullend Stamboek, 

kunnen niet deelnemen aan een officiële keuring van de K.V.T.H.. Het Hoofdbestuur kan op grond van periodieke 

ontwikkelingen besluiten de bovenstaande toegestane percentages aan te passen. 
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Art. 6. De omschrijving van de in een Hoofdstamboek ingeschreven paarden zal bevatten: 

a. naam en nummer, klasseindeling in hoofd- of basissectie 

b. geslacht 

c. kleur, kentekenen en chipgegevens 

d. datum en jaar van geboorte; 

e. percentage vreemd bloed (haflingers) 

f. naam en woonplaats van de fokker en de eigenaar 

g. naam en registratienummer van vader en moeder en van de voorouders tot in de vijfde generatie. 

 

De omschrijving van de in het Aanvullend Stamboek ingeschreven paarden zal bevatten:  

a. naam van paard en nummer 

b. geslacht 

c. kleur, kentekenen en chipgegevens 

d. datum en jaar van geboorte 

e. naam en woonplaats van de eigenaar 

f. naam en woonplaats van fokker (indien bekend) 

g. naam en registratienummer van vader en moeder en van de voorouders tot in de vijfde generatie (voor zover bekend 

en bewezen) 

 

De eigenaar van een ingeschreven paard ontvangt een paspoort. Dit paspoort is en blijft eigendom van de vereniging en dient 

op eerste aanvraag van het bestuur te worden ingeleverd.   

 

Art. 7. Veulens, waarvan het dekbewijs-geboortebericht niet binnen veertien dagen na de geboorte aan  het algemeen 

secretariaat is gezonden, kunnen slechts worden ingeschreven, indien zij met inachtneming van een termijn van zes weken na 

de datum van inzending van het dekbewijs-geboortebericht, niet gespeend, bij hun moeder te controleren zijn. Hiervan kan 

worden afgeweken, indien ten genoegen van het dagelijks bestuur het overtuigende bewijs wordt geleverd dat de gegevens 

van het dekbewijs-geboortebericht in overeenstemming met de werkelijkheid zijn en een door het dagelijks bestuur vast te 

stellen bedrag is voldaan. Naast de genoemde bewijsvoering kan door het dagelijks bestuur een DNA-onderzoek worden 

vereist. Indien een registratie niet vóór de leeftijd van 6 maanden van het veulen kan plaatsvinden, zal een DNA-onderzoek 

noodzakelijk zijn voor het bepalen van de afstamming. De kosten voor dit onderzoek komen voor rekening van de eigenaar 

van het veulen. 

 

Art. 8. Het Hoofdstamboek met predicaten is een stamboekregister van geselecteerde paarden voor erkende afstamming. Er is 

één predicatenboek voor trekpaarden en één voor haflingerpaarden. 

 

Art. 9. In de Hoofdsectie met predicaten kunnen worden opgenomen paarden, welke: 

a. ingeschreven staan in de Basissectie, Klasse 1 van de vereniging; 

b. toebehoren aan de leden van de vereniging; 

c. indien de leeftijd van tenminste drie jaar is bereikt; 

d. zijn gekeurd op basis van de lijsten die daarvoor zijn ontworpen en voldoen aan de minimale eisen die daarvoor 

gelden; 

e. beoordeling voor opname geschiedt door twee erkende juryleden. 

 

Met inachtneming van het bepaalde in sub b, c d en e kunnen ook in het predicatenboek worden opgenomen paarden, 

ingeschreven in registers van buitenlandse stamboekverenigingen, welke zich bezighouden met de registratie van paarden, 

die identiek zijn aan Nederlandse trekpaarden en haflingerpaarden en zijn verworven door leden van het stamboek. 

 

Art. 10. Bij de beoordeling van paarden voor opname in de Hoofdsectie dient rekening te worden gehouden met de 

afstamming van de aangeboden paarden. Daarbij zijn stamboek-opnameformulieren voor alle mogelijke keuringen binnen de 

K.V.T.H. van toepassing. 

 

Art. 11. Tot opname van paarden in de Hoofdsectie met predicaten overeenkomstig het bepaalde in art. 9, lid a t/m e wordt 

niet overgegaan alvorens de eigenaar de kosten, die door het hoofdbestuur worden vastgesteld, heeft voldaan. Dit geldt ook 

voor paarden die uit het buitenland komen en in ons stamboek zijn opgenomen en zijn overgeschreven op naam van één van 

de leden van de vereniging. 

  

Art. 12. De omschrijving van de in de hoofdsectie met predicaten opgenomen paarden zal bevatten: 

a. naam en nummer, klasseindeling in hoofdsectie; 

b. geslacht; 

c. kleur, kentekenen en chipgegevens; 

d. naam en woonplaats van fokker en eigenaar; 

e. percentage vreemd bloed (haflingers); 

f. schofthoogte; 

g. datum en jaar van geboorte; 

h. naam en registratienummer van vader en moeder en van de voorouders tot in de vijfde generatie;  

i. eventueel soort predicaat. 
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Art. 13. De eigenaar van een opgenomen paard ontvangt een uittreksel van het predicaat waarmee het in de Hoofdsectie met 

predicaten is opgenomen. Dit uittreksel is en blijft eigendom van de vereniging en dient op eerste aanvraag van het bestuur te 

worden ingeleverd. 

 

4. De keuring en herkeuring van hengsten voor dekking van merries. 

 

Art. 14.  

Lid 1: Bij de keuring van hengsten voor het dekken van merries mag niet alleen naar het exterieur en de afstamming worden 

gekeken, maar dient ook nadrukkelijk te worden gelet op hun bewegingen.  

 

Lid 2: Een voor dekking goed te keuren haflingerhengst mag niet meer vreemd bloed bevatten dan 1,56%. Een percentage 

vreemd bloed lager dan 1%, is door het bestuur nietig verklaard en zal derhalve niet meer vermeld worden. 

 

Lid 3: Het is voor de haflinger- en trekpaardhengsten, die ter beoordeling voor de eerste goedkeuring binnen de Nederlandse 

dekdienst aangeboden worden, verplicht een volledig 6 generatieoverzicht te kunnen overleggen. 

 

Lid 4: Vastgesteld is dat bepaalde huidige hengstenlijnen aan de regeling van lid 3 niet kunnen voldoen. Het bestuur van de 

KVTH heeft, in overleg met het stamboek de KMBT, besloten deze hengstenlijnen (uitsluitend) vrijstelling te verlenen op de 

generaties van de betreffende hengsten welke eerder goedgekeurd zijn.  

 

Lid 5: Op aanvraag van de algemeen secretaris dient de eigenaar van de betreffende hengst zorg te dragen voor het in de 

voorgaande leden bepaalde. In het geval dat dit niet vóór aanvang van de hengstenkeuring bekend is bij het algemeen 

secretariaat kan de hengst niet toegelaten worden voor beoordeling tot goedkeuring voor de Nederlandse dekdienst. 

 

Art. 14a:  

Lid 1: Indien naar het oordeel van de jury de in art. 14 bedoelde keuring voor de eerste maal tot goedkeuring kan leiden, dan 

omvat het onderzoek een bloedgroepen/DNA en een spermaonderzoek. Daarnaast dient nadrukkelijk te worden gelet op het 

voorkomen van erfelijke gebreken, in de ruimste zin van het woord en op gebreken die bedreigend kunnen zijn voor de 

fokkerij, dit ter beoordeling van de Faculteit voor de Diergeneeskunde te Utrecht of de Gezondheidsdienst voor dieren te 

Deventer. Zo dient voor trekpaarden een cornage-onderzoek plaats te vinden welke ter beoordeling van de Faculteit voor de 

Diergeneeskunde te Utrecht of de Gezondheidsdienst voor dieren te Deventer aan de normen moet voldoen. De uitslag van 

het cornage-onderzoek dient voor 1 mei van het betreffende jaar bekend te zijn op het Algemeen Secretariaat. Daarnaast 

vindt er tijdens de hengstenkeuring onderzoek op PSSM1 en uitsluitend voor trekpaarden CPL beoordeling plaats (zie lid 5) 

met oog op duurzaamheid en gezondheid van de rassen.  

Het bloedgroepen/DNA-onderzoek vindt plaats bij de ter keuring aangeboden hengst zomede, doch uitsluitend een 

bloedgroepen/DNA-onderzoek bij diens vader en moeder, tenzij zodanig onderzoek bij deze ouders heeft plaats gevonden en 

de uitslag daarvan in het stamboek is opgenomen.  

De bijbehorende onkosten die voortkomen uit het eerste, verplichte, sperma- en cornageonderzoek bij de Faculteit 

Diergeneeskunde te Utrecht kunnen in het eerste jaar van goedkeuring voor 50% exclusief BTW worden gedeclareerd bij het 

algemeen secretariaat van de K.V.T.H. uiterlijk tot 1 oktober van het betreffende jaar.  

 

Lid 2: Wanneer zodanig onderzoek bij de vader en/of de moeder van de ter keuring aangeboden hengst niet mogelijk is, kan 

het dagelijks bestuur besluiten tot ander bloedgroepen/DNA-onderzoek, omdat het noodzakelijk wordt geacht dat er omtrent 

de hengsten die voor dekking worden aangeboden duidelijkheid omtrent de afstamming bestaat. 

De afstamming van Nederlands gefokte haflingers en trekpaarden kan uitsluitend kan worden herzien in het jaar van 

geboorte. Dit kan uitsluitend plaatsvinden op basis van een DNA onderzoek, waarbij de kosten voor rekening komen van de 

hengstenhouder, en een herziene dekbon. Daarnaast dient te worden voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving in 

Basissectie Klasse 1, zoals vermeld in art. 4 van dit reglement. Indien een afstamming van een paard op latere leeftijd niet 

kloppend blijkt te zijn, kan het dagelijks bestuur beslissen de afstamming als onbekend op te nemen in het paspoort en bewijs 

van inschrijving. 

 

Lid 3: Het dagelijks bestuur bepaalt plaats, tijd en wijze waarop het in art. 14a, lid 2 bedoelde onderzoek zal geschieden. De 

kosten van dat onderzoek zijn voor rekening van de eigenaar van de ter keuring aangeboden hengst. Onverminderd de ook 

hier toepasselijke bevoegdheid van het dagelijks bestuur als vermeld in art. 30a, kan de betrokken hengst niet worden 

goedgekeurd, wanneer het dagelijks bestuur besluit dat de uitkomst van het in dit artikel bedoelde onderzoek niet 

overeenstemt met de gegevens welke in het stamboek ten aanzien van de betrokken hengst voorkomen.  

 

Lid 4: Met betrekking tot het spermaonderzoek wordt in afwijking van lid 3 uitdrukkelijk bepaald dat de eigenaar van de 

hengst de bevoegdheid heeft sperma op een andere plaats te winnen dan op de kliniek waar het onderzoek naar het sperma 

plaatsvindt. In dat geval is de eigenaar verplicht het sperma voor het onderzoek aan te bieden tezamen met een kloppend 

DNA-onderzoek. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van de eigenaar. Het spermaonderzoek dient te zijn 

voltooid en het sperma te zijn goedgekeurd vóór 1 mei van betreffende dekseizoen.   
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Lid 5: Het PSSM1 onderzoek geschiedt door afname van een haarmonster tijdens de veterinaire keuring tijdens de 

hengstenkeuring en wordt evenals het DNA-onderzoek bij VHL uitgevoerd. Voor het DNA-onderzoek is aanvullend een 

haarmonster van de moeder van de hengst nodig. De eigenaar van de hengst, dient dit haarmonster af te geven aan de 

veterinair direct na goedkeuring op de hengstenkeuring bij het keuringssecretariaat zodat er een spoedige afwikkeling van het 

onderzoek geborgd kan worden. Aanvullend worden Trekpaardhengsten tijdens de hengstenkeuring onderzocht op CPL 

middels een röntgenfoto van het linker voorbeen. De uitslag van het PSSM1 onderzoek heeft geen gevolgen voor goed- of 

afkeuring van de hengst, de kosten voor het onderzoek zijn voor rekening van de eigenaar. De uitslag van het CPL onderzoek 

wordt voorafgaand aan de keuring van het paard gecommuniceerd met de jury en kan worden meegenomen in het oordeel 

van de jury. De kosten voor het CPL onderzoek zijn voor de K.V.T.H.. 

Beide onderzoeken zijn verplicht en uitslagen dienen bekend te zijn alvorens de hengst definitief wordt goedgekeurd. De 

uitslag van het onderzoek wordt gepubliceerd in het officiële orgaan van de vereniging “Het Trekpaard & De Haflinger.  

 

Art. 14b.  

Lid 1: Haflinger- en trekpaardhengsten kunnen op vrijwillige basis  nakomelingen tonen.  

Een hengst kan voor het leven worden goedgekeurd vanaf de leeftijd van 8 jaar als deze afstammelingen heeft getoond en 

hierbij een 1ste premie heeft behaald. 

De voorwaarden voor het tonen van afstammelingen zijn als volgt:  

- Minimaal 5 stuks, maximaal 7 stuks, waarbij de spreiding minimaal over 2 jaargangen dient te zijn, elk met 

minimaal 2 nakomelingen.  

- Leeftijd nakomelingen minimaal 1 jaar, maximaal 4 jaar. 

- Keuring dient plaats te vinden op een centrale keuring van de K.V.T.H. 

 

Indien een hengstenhouder kiest om géén afstammelingen te tonen van een bepaalde hengst dient deze hengst 8 maal volledig 

goedgekeurd zijn bij de K.V.T.H. om vanaf dat moment voor het leven goedgekeurd te kunnen worden. Voor 

trekpaardhengsten geldt dat eerdere goedkeuringen bij de K.M.B.T. en de als gelijkwaardig aangemerkte stamboeken zoals 

benoemd in art. 4, lid 5 ook meegeteld mogen worden. In geval van 8 maal volledige goedkeuring bij de K.M.B.T. kan op 

aanvraag van de eigenaar de hengst goedgekeurd worden voor het leven. Voor de overige als gelijkwaardig aangemerkte 

stamboeken geldt dat de hengst minimaal 2 maal volledige goedkeuring bij de K.V.T.H. heeft verkregen en 6 maal volledige 

goedkeuring bij het als gelijkwaardig aangemerkte stamboek alvorens de hengst in aanmerking kan komen op aanvraag van 

de eigenaar voor goedkeuring voor het leven. 

  

Lid 2: De jury voor de beoordeling van de hengst met zijn afstammelingen zal bestaan uit de jury die voor de keuring van 

hengsten is benoemd. Zij zal eventueel worden bijgestaan door een arbiter. Ingeval van verhindering van één van de leden 

van de jury zal een plaatsvervangend jurylid voor de keuring van hengsten worden aangewezen door het dagelijks bestuur. 

 

Lid 3: Het is toegestaan nakomelingen te tonen van dezelfde jaargangen die geregistreerd staan in een buitenlands stamboek, 

mits dit stamboek door de KVTH erkend is (art. 4, lid 5). Deze regeling geldt eveneens voor nakomelingen die in het 

buitenland geregistreerd staan aan de hand van een buitenlandse dekbon. 

 

Lid 4: Een hengst die in aanmerking komt voor een onderzoek op nakomelingen dient door de eigenaar c.q. hengstenhouder 

vóór 1 mei van het jaar waarin de nakomelingen dienen te worden getoond te worden aangemeld bij het algemeen 

secretariaat van de KVTH.  

 

Lid 5: Na de keuring van de hengst zal door de jury verslag worden gedaan aan het dagelijks bestuur. De algemeen secretaris 

zal daarna de eigenaren c.q. houders van de hengsten van de keuringsresultaten mededeling doen. Daarna zal het verslag van 

de jury worden gepubliceerd in het officiële orgaan van de vereniging “Het Trekpaard & De Haflinger”. 

 

Lid 6: Voor een hengst die op nakomelingen geen 1ste premie ontvangt kan eenmalig schriftelijk een herkeuring worden 

aangevraagd bij het algemeen secretariaat van de KVTH. De herkeuring vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als in dit 

artikel voorgeschreven. 

 

Lid 7:  

Na definitieve goedkeuring voor het leven is het niet meer toegestaan deel te nemen aan de premiekeuring op de 

hengstenkeuring. 

 

Art. 14c. Hengsten die worden geïmporteerd en voor een bepaald dekseizoen zijn goedgekeurd en vergezeld gaan van 

geverifieerde afstammingsbewijzen alsmede van documenten inzake sperma, cornage, PSSM1, CPL en bloedgroepen/DNA 

onderzoek, kunnen hier te lande voor dat dekseizoen worden aangeboden zonder een Nederlandse keuring. Wel kan op grond 

van het S10 register een dekbeperking worden opgelegd als wordt geoordeeld dat de betreffende hengst minder goed lijkt te 

passen bij het na te streven fokbeleid zoals beschreven in de rasstandaard en/of het fokplan van het betreffende ras. 

Producten van deze importhengsten uit Nederlandse merries worden slechts ingeschreven in de stamboekregisters van de 

vereniging, indien de betrokken hengstenhouder voor deze hengst een dekboek heeft aangevraagd en verkregen van de 

vereniging en een complete dekadministratie heeft bijgehouden. Voor een bepaald dekseizoen afgekeurde buitenlandse 

hengsten kunnen voor datzelfde dekseizoen in Nederland geen hengstenkeuring meer aanvragen. 
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Art. 14d. Hengsten of merries die (opnieuw) geïmporteerd worden uit het buitenland kunnen uitsluitend deelnemen (plaatsing 

en primering) aan  de officiële nationale keuringen (Nationale Tentoonstelling en Hengstenkeuring) mits het paard tenminste 

1 maand voor het verstrijken van de inschrijvingsdatum van het evenement is ingeschreven in het Hoofdstamboek (de 

papieren moeten dan dus in orde zijn).  

Betreft het een inschrijving voor de hengstenkeuring dan zal de hengst uitsluitend kunnen worden aangeboden ter 

goedkeuring voor de dekdienst. 

 

Art. 14e. Haflingerhengsten hebben vanaf 2008 de mogelijkheid een bruikbaarheidtest af te leggen. Het betreft hier de testen, 

aan dit reglement verbonden onder bijlage J. Het is vrij aan de eigenaar van de hengst om deel te nemen aan deze proeven en 

vrij te bepalen door de eigenaar welke test (en) hij/zij wil af laten leggen door de hengst. 

De resultaten van de test kunnen worden meegenomen in de beoordeling van de hengst m.b.t. de klassenindeling. Een 

negatief resultaat van de test kan niet leiden tot afkeuring. Het reglement van deze testen is aan dit reglement verbonden 

onder bijlage J.  

 

Lid 1: De bruikbaarheidtest zal worden gehouden onder verantwoording van het dagelijks bestuur van de K.V.T.H.  op een 

nader, door het dagelijks bestuur, te bepalen locatie. 

De beoordeling betreft het rijden en/of mennen door een ruiter c.q. menner. De jury bestaat uit twee vakkundige juryleden 

aangevuld met, voor de binding tussen exterieur en gebruikswaarde, één lid van de reguliere hengstenjury. 

Deelname is uitsluitend mogelijk voor haflingerhengsten die goedgekeurd zijn bij de K.V.T.H. voor dekking van merries, als 

bedoeld in art. 14, vanaf 4 jarige leeftijd tot het afstammelingenonderzoek hetgeen verder is uitgewerkt in art. 14b. 

De kosten t.b.v. de training, ruiter c.q. menner zijn voor rekening van de eigenaar van de hengst. De kosten voor organisatie 

van deze dag zijn voor rekening van de K.V.T.H. 

 

Lid 2: Het dagelijks bestuur van de K.V.T.H. is bevoegd bij een deelname van minder dan 5 hengsten de dag t.b.v. de 

bruikbaarheidtesten af te lassen en geen doorgang te laten vinden. De inzenders hebben in dit geval géén recht op eventuele 

vergoeding van gemaakte onkosten. 

 

 

5. De jury’s voor de keuring en herkeuring tot opname van hengsten en merries in de Hoofdsectie en de keuring en 

herkeuring van hengsten voor dekking. 

 

Art. 15.  

Lid 1: Voor algemene bepalingen en regelgevingen omtrent de juryleden wordt verwezen naar Handleiding Juryleden, welke 

aan dit reglement verbonden is.  

 

Lid 2: De jury voor de keuring tot opname van hengsten in de Hoofdsectie, Klasse 1 en voor de keuring voor dekking, 

bestaat voor beide rassen uit drie juryleden.  

 

Lid 3: De maximale zittingsduur van de jury voor de keuring tot opname van hengsten in de Hoofdsectie en voor de keuring 

voor dekking bedraagt 4 perioden van 3 jaar. 

Elk jaar treedt volgens rooster een derde van de jury en zo mogelijk een derde van de plaatsvervangende juryleden af. Hij/zij 

die ter vervulling van een tussentijdse vacature gekozen is, treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij/zij 

gekozen is, zou aftreden. Deze zijn terstond weer benoembaar. 

 

Lid 4: De Technische commissies richt zich op het beleid van het keuren van hengsten, de jury keurt. 

 

Lid 5: Indien geen der leden van de jury dierenarts is, worden zij door een dierenarts bijgestaan, welke door het dagelijks 

bestuur wordt aangewezen. 

    

Art. 16. De jury voor de herkeuring, tot opname van hengsten in de Hoofdsectie, Klasse 1 en voor de herkeuring van 

hengsten voor dekking, bestaat bij beide rassen uit drie juryleden, door het dagelijks bestuur aan te wijzen uit de 

plaatsvervangende leden, bedoeld in art. 15, lid 2 welke niet aan de keuring hebben deelgenomen. Concreet betekent dit dat 

personen die als jurylid deel hebben uitgemaakt van de jury als bedoeld in art. 15, lid 2, niet als jurylid mogen fungeren bij 

een herkeuring als bedoeld in art. 16. Indien geen van de leden van de jury dierenarts is, wordt de commissie door een 

dierenarts bijgestaan, welke door het dagelijks bestuur wordt aangewezen.  

  

Art. 17. De jury voor de keuring tot opname van trekpaarden en/of haflingers in de Hoofdsectie, Klasse 1 bestaat uit twee 

leden, die door het dagelijks bestuur worden aangewezen.  

Voor opname in de Hoofdsectie dienen lijsten te worden gebruikt die als stamboek-opnameformulieren aan dit reglement zijn 

gekoppeld.  

      

Art. 18. De jury voor de herkeuring van merries voor opname in de Hoofdsectie bestaat uit twee leden, anderen dan genoemd 

in artikel 17, welke worden aangewezen door het dagelijks bestuur.  

Art. 19. De juryleden, genoemd in de artikelen 15, 16, 17 en 18 van dit reglement, genieten vergoeding voor reis - en 

verblijfkosten. Deze kosten worden gedragen door de vereniging, dan wel één van de regio’s van de vereniging en worden 

door het hoofdbestuur vastgesteld.  
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Art. 20. Zowel de jury voor de keuring van hengsten, als die voor de keuring van merries in de hiervoor genoemde artikelen 

15 t/m 18, zenden, uiterlijk een maand na afloop der keuringen, een kort verslag van de keuringen aan de algemeen secretaris 

der vereniging, die deze verslagen openbaar maakt in het officieel orgaan der vereniging. 

 

Art. 21. De juryleden houden zich bij de keuringen aan de afspraken die daaromtrent in daartoe belegde jurybijeenkomsten 

door het dagelijks bestuur zijn belegd. Zij die de afspraken niet willen dan wel kunnen volgen, kunnen door het hoofdbestuur 

worden geroyeerd. Daarnaast is er een bestaande instructie die als Handleiding Juryleden en opnamereglementen voor beide 

rassen die aan dit reglement zijn gekoppeld. 

  

   

 6. Gradering paarden.   

 

Art. 22. Ieder lid kan één of meer hem/ haar toebehorende paarden opgeven voor onderzoek en keuring tot toekenning van 

een predicaat. Aanvragen hiertoe moeten geschieden onder betaling van een door het dagelijks bestuur vast te stellen bedrag 

per paard. 

Alvorens tot onderzoek en keuring kan worden overgegaan moet aan de volgende eisen worden voldaan. 

 

Voor trekpaarden: 

• Basissectie 

Bij geboorte krijgt het veulen een levensnummer te beginnen met Tp, aangevuld met Basissectie Klasse 1 danwel 2 (Basis 

Trekpaard), vermeld in zowel het paspoort als bewijs van inschrijving.  

Trekpaarden geïmporteerd vanuit het buitenland kunnen worden ingeschreven in de Basissectie Klasse 1 of 2 op basis van 

artikel 4. Deze paarden behouden hun levensnummer en verkrijgen de toevoeging .NL, aangevuld met Basissectie Klasse 1 

danwel 2.  

 

• Hoofdsectie 

Merries, ruinen en hengsten kunnen vanaf drie jaar opgenomen worden in de Hoofdsectie. Hiervoor is een separaat reglement 

opgesteld, aan dit artikel verbonden als reglement stamboekopname trekpaarden. Het betreffende opnameformulier is aan dit 

reglement gekoppeld als stamboek-opnameformulier trekpaarden. Bij stamboekopname zal achter het levensnummer een .K1 

danwel .K2 geplaatst worden. 

Indien vanwege de raszuiverheid, afstamming (zes generaties) of vanwege een beoordeling die géén recht geeft voor 

inschrijving in de Hoofdsectie, Klasse 1, kan inschrijving in de Hoofdsectie, Klasse 2 plaatsvinden. Afhankelijk van de  

inschrijving in de hoofdsectie zal dit worden aangevuld met 1 of 2, betrekking hebbende op de klasse indeling 1 of 2 

(bijvoorbeeld Tp.528…….K1 of Tp.528…….K2). Indien er sprake is van een geïmporteerd paard zal de toevoeging .K1 of 

.K2 voor .NL komen. 

 

• Keur 

Voor het predicaat “keur”-merrie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

a. De merrie moet opgenomen zijn in de Hoofdsectie, Klasse 1 van de K.V.T.H.; 

b. De merrie moet minimaal drie nakomelingen tonen van hoogwaardige kwaliteit met  een minimum leeftijd van 2 jaar. 

Een (eerder) goedgekeurde zoon bij de K.V.T.H. of K.M.B.T. kan, in de beoordeling van dit predicaat, worden 

meegenomen in de beoordeling. Hierbij is het niet noodzakelijk dat deze aanwezig is/zijn bij de beoordeling van het 

predicaat, echter het behoeft wel voorkeur. Gestorven goedgekeurde hengsten kunnen worden meegerekend; 

c. De merrie moet gemiddeld, gerekend van 4 jarige leeftijd, minimaal één veulen per twee jaar ingeschreven hebben bij 

de K.V.T.H. of K.M.B.T. 

 

Voor het predicaat “keur”-hengst zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

a. De hengst moet opgenomen zijn in de Hoofdsectie, Klasse 1 van de K.V.T.H.;  

b. De hengst moet minimaal tien nakomelingen tonen van hoogwaardige kwaliteit met een minimum leeftijd van 2 jaar. 

Een (eerder) goedgekeurde zoon bij de K.V.T.H. of K.M.B.T. kan, in de beoordeling van dit predicaat, worden 

meegenomen in de beoordeling. Hierbij is het niet noodzakelijk dat deze aanwezig is/ zijn bij de beoordeling van het 

predicaat, echter het behoeft wel voorkeur. Gestorven goedgekeurde hengsten kunnen worden meegerekend;  

c. De hengst dient goedgekeurd te zijn op afstammelingen. 

 

Het keur predicaat kan worden toegekend aan de betreffende merrie of hengst als deze met de nakomelingen getoond wordt 

aan de jury, aangesteld door het dagelijks bestuur, tijdens een centrale keuring van de K.V.T.H. Het oordeel van de jury is 

bindend. Herkeuring is eenmalig mogelijk. Hiervoor gelden dezelfde regels, echter hierbij zal een ander jurykorps worden 

aangewezen. 

 

• Prestatie 

Voor wat betreft het prestatie predicaat zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

a. De hengst, merrie of ruin moet opgenomen in de Hoofdsectie, Klasse 1 van de K.V.T.H.; 

b. De hengst, merrie of ruin moet minimaal IBOP “A” certificaat hebben behaald. 
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• Preferent 

Voor wat betreft het preferent predicaat zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

a. Het betreffende paard moet opgenomen zijn in de Hoofdsectie, Klasse 1 van de K.V.T.H.; 

b. De merrie moet minimaal vijf nakomelingen tonen van hoogwaardige kwaliteit met  een minimum leeftijd van 2 jaar. 

Een (eerder) goedgekeurde zoon bij de K.V.T.H. of K.M.B.T. kan, in de beoordeling van dit predicaat, worden 

meegenomen in de beoordeling. Hierbij is het niet noodzakelijk dat deze aanwezig is/ zijn bij de beoordeling van het 

predicaat, echter het behoeft wel voorkeur. Gestorven goedgekeurde hengsten kunnen worden meegerekend; 

c. De hengst moet minimaal tien nakomelingen tonen van hoogwaardige kwaliteit met een minimum leeftijd van 2 jaar. 

Een (eerder) goedgekeurde zoon bij de K.V.T.H. of K.M.B.T. kan, in de beoordeling van dit predicaat, worden 

meegenomen in de beoordeling. Hierbij is het niet noodzakelijk dat deze aanwezig is/ zijn bij de beoordeling van het 

predicaat, echter het behoeft wel voorkeur. Gestorven goedgekeurde hengsten kunnen worden meegerekend. 

Het preferent predicaat kan worden toegekend aan de betreffende merrie of hengst als deze met de nakomelingen getoond 

wordt aan de jury, aangesteld door het dagelijks bestuur, tijdens de Nationale Tentoonstelling of een centrale keuring van de 

K.V.T.H. Het oordeel van de jury is bindend. Herkeuring is eenmalig mogelijk. Hiervoor gelden dezelfde regels, echter 

hierbij zal een ander jurykorps worden aangewezen. 

 

• Elite  

Voor wat betreft het predicaat “elite merrie” moet voldaan worden aan: 

a. De merrie moet opgenomen zijn in de Hoofdsectie, Klasse 1 van de K.V.T.H.; 

b. De merrie moet minimaal drie nakomelingen tonen van hoogwaardige kwaliteit met een minimum leeftijd van 2 jaar. 

Een (eerder) goedgekeurde zoon bij de K.V.T.H. of K.M.B.T. kan, in de beoordeling van dit predicaat, worden 

meegenomen in de beoordeling. Hierbij is het niet noodzakelijk dat deze aanwezig is/ zijn bij de beoordeling van het 

predicaat, echter het behoeft wel voorkeur. Ook een nakomeling die een IBOP “A” certificaat heeft behaald kan 

hiermee, in de beoordeling van dit predicaat, gelijkwaardig worden beschouwd als een goedgekeurde hengst. 

Gestorven nakomelingen, mits goedgekeurd als dekhengst bij de K.V.T.H. / K.M.B.T. of  het IBOP “A”certificaat 

hebben behaald kunnen worden meegerekend. 

c. De merrie moet minimaal een IBOP “A” certificaat hebben behaald. 

 

Voor wat betreft het predicaat “elite hengst” moet voldaan worden aan: 

a. De hengst moet opgenomen zijn in de Hoofdsectie, Klasse 1 van de K.V.T.H  

b. De hengst moet minimaal tien nakomelingen tonen van hoogwaardige kwaliteit met een minimum leeftijd van 2 jaar. 

Een (eerder) goedgekeurde zoon bij de K.V.T.H. of K.M.B.T. kan, in de beoordeling van dit predicaat, worden 

meegenomen in de beoordeling. Hierbij is het niet noodzakelijk dat deze aanwezig is/ zijn bij de beoordeling van het 

predicaat, echter het behoeft wel voorkeur. Ook een nakomeling die een IBOP “A” certificaat heeft behaald kan 

hiermee, in de beoordeling van dit predicaat, gelijkwaardig worden beschouwd als een goedgekeurde hengst. 

Gestorven nakomelingen, mits goedgekeurd als dekhengst bij de K.V.T.H. / K.M.B.T. of  het IBOP “A”certificaat 

hebben behaald kunnen worden meegerekend. 

c. De hengst moet minimaal een IBOP “A” certificaat hebben behaald. 

 

Het elite predicaat kan worden toegekend aan de betreffende merrie of hengst als deze met de nakomelingen getoond wordt 

aan de jury, aangesteld door het dagelijks bestuur, tijdens een centrale keuring van de K.V.T.H. Het oordeel van de jury is 

bindend. Herkeuring is eenmalig mogelijk. Hiervoor gelden dezelfde regels, echter hierbij zal een ander jurykorps worden 

aangewezen. 

De predicaten Keur, Preferent en Elite kunnen ook postuum worden toegekend. 

 

Voor haflingers: 

• Basissectie 

Bij geboorte krijgt het veulen een levensnummer te beginnen met Hf aangevuld met Basissectie Klasse 1 danwel 2 (Basis 

Haflinger), vermeld in zowel het paspoort als bewijs van inschrijving.  

Haflingers geïmporteerd vanuit het buitenland kunnen worden ingeschreven in de Basissectie Klasse 1 of 2 op basis van 

artikel 4. Deze paarden behouden hun levensnummer en verkrijgen de toevoeging .NL, aangevuld met Basissectie Klasse 1 

danwel 2.  

 

• Hoofdsectie 

Door middel van het 110-punten-systeem kunnen merries en ruinen vanaf drie jarige leeftijd in het stamboek worden 

opgenomen, hierbij wordt het stamboek-opnameformulier merries en ruinen gebruikt. Hengsten kunnen vanaf 3 jarige leeftijd 

middels het 120 punten systeem worden opgenomen in de Hoofdsectie, Klasse 1, hierbij wordt het stamboek-

opnameformulier hengsten gebruikt. Hiervoor is een separaat reglement opgesteld, aan dit artikel verbonden onder reglement 

stamboekopname haflingers.  

Vanaf gemiddeld 6,9 punten en hoger wordt een merrie of ruin opgenomen in de Hoofdsectie, Klasse 1. Indien vanwege de 

raszuiverheid, afstamming (zes generaties) of vanwege een beoordeling van minder dan gemiddeld 6,9 punten kan 

inschrijving in de Hoofdsectie, Klasse 2 plaatsvinden. Achter het levensnummer zal een .K1 of .K2 geplaatst worden. 

Afhankelijk van de  inschrijving zal dit worden aangevuld met 1 of 2, betrekking hebbende op de klasse indeling 1 of 2. 

(bijvoorbeeld Hf.528……K1 of Hf.528……K2). Indien er sprake is van een geïmporteerd paard zal de toevoeging .K1 of 

.K2 voor .NL komen. 
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• Elite 

Merries en ruinen die op 3 of 4-jarige leeftijd tijdens de stamboekopname door middel van het puntensysteem gemiddeld 

minimaal 7,6 punten gescoord hebben, komen in aanmerking voor een uitnodiging voor de elitekeuring. De reglementen 

omtrent de stamboekopname van haflingers zijn verbonden aan dit reglement onder reglement stamboekopname haflingers. 

Het formulier dat gehanteerd dient te worden bij stamboekopname van haflingers is aan dit reglement verbonden als 

stamboek-opnameformulier merries en ruinen. Bij 7,9 punten of meer ontvangt het paard het elitepredicaat. 

 

• Ster 

Voor het predicaat “ster”-merrie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

a. Exterieur: de merrie moet zijn opgenomen in de Hoofdsectie, Klasse 1 met gemiddeld minimaal 7,5 punten; 

b. Vruchtbaarheid: minstens drie afstammelingen moeten in een van de registers van de K.V.T.H. zijn ingeschreven; 

c. Fokprestaties: minstens drie afstammelingen met een 1e premie, behaald op een centrale keuring, moeten worden 

getoond en gemiddeld 7,5 punten of hoger scoren op dat moment en volgens het oordeel van de jury bijdragen aan het 

fokdoel. De jury kan vorderen dat meer afstammelingen worden voorgebracht. Gestorven producten die 

premiewaardig zijn geweest, kunnen worden gerekend tot aanwezige afstammelingen; 

d. De merrie moet de IBOP-proef (aangespannen of onder het zadel) hebben afgelegd met als resultaat tenminste een B-

certificaat of een sportpredicaat hebben behaald.  

 

• Preferent 

Als een merrie of hengst het predicaat preferent wil verkrijgen voor de fokprestatie dient er aan onderstaande voorwaarden 

voldaan te worden.  

De nakomelingen van de merrie of hengst kunnen punten behalen voor hun exterieur. Deze punten kunnen ze behalen door 

het bezoek van een officiële keuring. Bij meer dan tien punten behaald door de afstammelingen van een merrie, kan de 

merrie preferent worden. Hengsten dienen meer dan 100 punten te behalen, alvorens ze preferent worden. Ook buitenlandse 

scores b.v. 1e premie, elite, goedgekeurde dekhengst tellen mee, mits het stamboek erkend is door de KVTH. 

De punten worden gescoord volgens onderstaande richtlijnen: 

- 1 punt: Indien eerste premie behaald door nakomeling op een Centrale Keuring of Nationale Tentoonstelling 

- 2 punten: Indien nakomeling geselecteerd voor elite keuring of derde ronde bij hengstenkeuring 

- 3 punten: Indien nakomeling elite is geworden of goedgekeurde zoon 

Per afstammeling is maar één score mogelijk. Deze moet behaald zijn op volwassen leeftijd, vanaf 3 jaar. Jeugdresultaten 

mogen niet meewegen. 

Het predicaat kan dus administratief en postuum verkregen worden op keuringsresultaten van de 

afstammelingen. 

 

• Sport 

Dit predicaat kan worden aangevraagd als aan één van onderstaande vereiste resultaten is voldaan. 

- Dressuur onder het zadel: Klasse Z + 3 winstpunten 

- Dressuur mennen alle aanspanningen: Klasse Z + 3 winstpunten 

- Springen: Klasse B + 5 winstpunten bij paarden 

- Klasse L + 5 winstpunten bij de pony’s 

- IBOP: AA (alleen voor merries) 

- Eventing: Klasse M + 3 winstpunten 

- Mennen samengesteld: Klasse 3 + 3 winstpunten 

- Endurance en mendurance: Klasse 3 + 3 winstpunten 

- Western: Level 2 met 3 winstpunten 

 

•  Prestatie 

Prestatie is een predicaat welke een merrie of hengst kan verkrijgen als geregistreerde nakomelingen in de sport zijn 

uitgebracht en daar een goede prestatie hebben laten zien. Om voor het predicaat prestatie in aanmerking te komen zijn voor 

een merrie of hengst de onderstaande voorwaarden van toepassing: 

- Tenminste 3 nakomelingen van de merrie moeten het sport predicaat behaald hebben. 

- Bij hengsten geldt dat 15 nakomelingen dit behaald moeten hebben. 

- Gestorven dieren kunnen hierin ook worden meegeteld. 

Het predicaat kan administratief en postuum worden verkregen op sport resultaten van de afstammelingen. 

 

Onderzoek en keuring. 

Het onderzoek inzake de minimumeisen om een predicaat te behalen geschiedt door een rapporteur, aan te wijzen door het 

dagelijks bestuur der vereniging. De keuring om een predicaat te behalen geschiedt door een jury van twee leden, waarvan 

één aan te wijzen door het dagelijks bestuur en één aan te wijzen door het regiobestuur, binnen welks grondgebied de keuring 

plaatsvindt. De jury wordt bijgestaan door de rapporteur, die zo nodig als arbiter kan optreden en derhalve een erkend jurylid 

zal moeten zijn. De keuring dient plaats te vinden op een officieel gehouden keuring, georganiseerd door de vereniging of 

regio van de vereniging. In een rapport worden de bevindingen van de jury vastgelegd. De jury welke ter beoordeling van dit 

predicaat is aangesteld is bevoegd de beslissing te nemen over het wel of niet toekennen van het predicaat. 

Verdere toelichting m.b.t. de verschillende predicaten is weergegeven in het fokplan haflingers. Elke toekenning wordt 

gepubliceerd in het officieel orgaan der vereniging. 
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7. De keuringen en herkeuringen tot opname van hengsten en merries in de Hoofdsectie, Klasse 1 met predicaten en 

de keuringen en herkeuringen van hengsten voor dekking van merries. 

 

Art. 23. 

Lid 1: De regeling en uitvoering van de keuringen  tot opname van hengsten in de Hoofdsectie, Klasse 1  en de keuringen van 

hengsten voor dekking van merries, geschiedt door het dagelijks bestuur van de vereniging. De keuringen tot opname van 

hengsten in de Hoofdsectie, Klasse 1 zullen zoveel mogelijk gehouden worden op plaatsen en op de dagen, waarop de 

hengstenkeuring gehouden wordt. 

Aangifte voor de keuring van hengsten voor dekking van merries, moet geschieden bij het algemeen secretariaat van de 

vereniging voor een door het dagelijks bestuur aan te geven datum onder opgave van naam, registratienummer en eigenaar 

van de betrokken hengst(en). Bij elke hengst, welke aangegeven wordt ter beoordeling tot goedkeuring voor de Nederlandse 

dekdienst, dient voor aanvang van de keuring een 6 generatieoverzicht, nader bepaald in artikel 14, lid 3 van dit reglement, 

overlegd te kunnen worden overlegd. Is dit niet of niet tijdig bij het algemeen secretariaat beschikbaar, dan kan de algemeen 

secretaris de eigenaar de mogelijkheid bieden, alsnog tijdig schriftelijk bewijsmateriaal aan te leveren. Elke hengst waarvan 

dit dus niet of niet vóór aanvang van de keuring in bezit is van de algemeen secretaris, kan niet toegelaten worden tot 

beoordeling ter goedkeuring voor de Nederlandse dekdienst. 

 

Lid 2: Elke eigenaar van de hengst(en), zijnde degene die het paard op naam heeft staan bij de K.V.T.H., is verantwoordelijk 

voor zijn of haar paarden. Hij/ zij conformeert zich aan de reglementen van de K.V.T.H., protocollen en voorschriften voor 

deelname aan de keuring(en). 

Indien eigenaren zich niet (kunnen) conformeren aan de reglementen van de vereniging is uitsluiting van deelname aan de 

keuring een mogelijk gevolg, ter besluitvorming aan het dagelijks bestuur. 

Vóór, tijdens en ná de keuring is de eigenaar te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar hengst(en). Hierbij dient de 

eigenaar op de hoogte te zijn van de reglementen van de K.V.T.H. en de mogelijke voorwaarden die gesteld worden voor 

definitieve goedkeuring. 

Indien de eigenaar niet aanwezig is of zich niet in de nabije omgeving van de hengst bevindt is degene die de hengst vast 

heeft automatisch zijn/haar vertegenwoordiger. 

 

Lid 3: Elke hengst, welke niet of te laat is aangegeven, kan ter keuring worden toegelaten, indien de aanvrager vóór de 

keuring bij de algemeen secretaris een door het dagelijks bestuur te bepalen bedrag stort. Bij toelating tot de keuring vervalt 

dit bedrag aan de kas der vereniging. 

Een buitengewone keuring tot opname van hengsten in een predicatenboek en tot keuring van hengsten voor dekking van 

merries kan door het dagelijks bestuur der vereniging worden toegestaan, indien de aanvrager bij de algemeen secretaris der 

vereniging een door het dagelijks bestuur te betalen bedrag stort. Hier geldt echter als uiterste datum 1 mei van het 

betreffende dekseizoen voor het aanvragen van een extra- of buitengewone keuring. 

 

Lid 4: Een uit het buitenland geïmporteerde hengst dient alvorens er een K.V.T.H. dekboek verstrekt kan worden door de 

Nederlandse jury voor de keuring van hengsten te worden beoordeeld. Een dergelijke presentatie kan op de gebruikelijke 

voorwaarden geschieden tijdens de hengstenkeuring of nakeuring in het begin van elk jaar dan wel bij een extra  keuring 

tegen betaling van een door het hoofdbestuur vastgesteld bedrag. Daarnaast zijn ongeacht de keuring waaraan wordt 

deelgenomen de daarvoor geldende tarieven verschuldigd, zoals door het hoofdbestuur zijn bepaald. Bij de aanvraag moet 

een volledige opgave van de te keuren hengst(en) worden overgelegd. 

 

Lid 5: De eigenaar van een niet opgenomen hengst en van een hengst welke voor dekking middels K.V.T.H. dekboek niet 

kan worden goedgekeurd, ontvangt desgewenst schriftelijke mededeling van de reden, die tot niet-opname en/of niet 

goedkeuring hebben geleid. 

De eigenaar van een niet opgenomen hengst, ofwel welke voor dekking van merries middels K.V.T.H. dekboek niet is 

aangenomen, kan een herkeuring aanvragen. Deze aanvraag moet binnen acht dagen na de keuring bij de algemeen secretaris 

der vereniging geschieden, waarbij een door het dagelijks bestuur der vereniging vast te stellen bedrag moet worden gestort. 

Bij goedkeuring wordt het gestorte bedrag gerestitueerd, in het andere geval vervalt het aan de kas der vereniging. 

 

Lid 6: Hengsten die voor de eerste keer worden goedgekeurd zullen een veterinair onderzoek moeten ondergaan ten aanzien 

van eventuele nader te onderzoeken erfelijke gebreken. Daarnaast zal het sperma moeten voldoen aan de eis van minimaal 

800 TNB. Voor trekpaarden geldt een verplicht onderzoek op cornage. De uitslag van dat onderzoek zal voor 1 mei van het 

betreffende dekjaar bekend moeten zijn. Het veterinair onderzoek zal worden uitgevoerd door de faculteiten voor 

Diergeneeskunde. Dit onderzoek geldt zowel in Nederland als in België en de onderzoeken van de faculteiten van Nederland 

en België worden over en weer erkend.  

Per 2023 wordt elke goedgekeurde hengst, ongeacht het ras, genetisch getest middels een haarmonster op PSSM1 de 

uitslagen van dit onderzoek wordt gepubliceerd in het officiële orgaan van de vereniging “Het Trekpaard & De Haflinger” en 

de uitslag is geen reden tot afkeuren van de hengst.  

Trekpaarden worden ook beoordeeld op CPL middels een röntgenfoto van het linker voorbeen tijdens de hengstenkeuring. 

De uitslag van deze beoordeling wordt gepubliceerd in het officiële orgaan van de vereniging “Het Trekpaard & De 

Haflinger” en de uitslag wordt door de jury meegenomen bij de beoordeling van de hengst tijdens de hengstenkeuring.  

Hengsten zijn niet goedgekeurd voor de dekdienst voordat alle onderzoeken, ook zijnde veterinaire onderzoeken, met goed 

gevolg zijn afgelegd en de bijbehorende rapporten ontvangen zijn op het algemeen secretariaat van de K.V.T.H.  
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Indien de hengst niet voldoet aan de veterinaire vereisten die de KVTH stelt, kan de hengst niet opnieuw kan worden 

ingeschreven voor de hengstenkeuring, tenzij de betreffende hengst opnieuw de verplichte onderzoeken heeft ondergaan en 

de positieve resultaten daarvan bij het stamboeksecretariaat zijn aangeleverd. Rapporten van deze onderzoeken dienen bij 

inschrijving te worden overlegd aan het algemeen secretariaat en kosten zijn voor de eigenaar. 

 

Art. 24.   

Op straffe van uitsluiting van deelname aan de keuringen en van publicatie van strafbare feiten in het officiële orgaan van het 

Stamboek, is het verboden:  

- Bij het toiletteren van paarden, de beharing van de dieren zodanig te beïnvloeden en/of te stileren dat eventuele 

gebreken voor het publiek en voor de jury onzichtbaar worden;   

- Stoffen toe te voegen aan de voeding van paarden of het geven van injecties die stimulerend werken op prestaties 

die tijdens de keuringen worden; 

- Het door middel van onderhuidse injecties beïnvloeden van de uiterlijke kenmerken van het exterieur;  

- Het hoefbeslag en/of de hoeven zodanig kunstmatig te bewerken (bijv. door het toepassen van verdikte ijzers) dat 

daardoor de natuurlijke staat  door de jury en/of dierenarts niet meer te beoordelen valt. 

Controle op het gebruik van middelen die stimulerend werken op prestaties vindt plaats conform het Dopingreglement van de 

K.V.T.H. middels een bloedmonster van zowel de kampioenshengst als een door loting bepaalde hengst. 

 

Art. 25. De strafmaatregelen worden bepaald door het Hoofdbestuur, dat ten deze de Algemeen Voorzitter machtigt, de 

eigenaar van het paard, daar waar mogelijk, schriftelijk van het besluit in kennis te stellen.  

 

Art. 26. Tegen de te nemen maatregelen staat beroep open ter plekke van de keuring door inschakeling van een 

onafhankelijke dierenarts en twee deskundigen. Eén van de deskundigen kan worden aangewezen door de eigenaar van het 

betreffende paard. 

 

Art. 27. De gewone keuringen tot opname van merries in de Hoofdsectie, Klasse 1 zullen tenminste eenmaal per jaar 

plaatshebben. De regeling omtrent de stamboekopname geschiedt middels het reglement van de stamboekopname van het 

betreffende ras. Aangifte voor een stamboekopname aan huis moet geschieden bij de secretaris van de regio onder opgave 

van naam, registernummer en eigenaar van de betrokken merrie(s) en ruinen vóór 1 september van het kalenderjaar bij de 

betreffende regio.  

Elke merrie, welke niet tijdig wordt aangegeven, kan ter keuring worden toegelaten, indien een door de regiovergadering vast 

te stellen bedrag bij de regiosecretaris is gestort ten voordele van de regiokas. 

De eigenaar van een niet opgenomen merrie ontvangt desverlangd terstond na afloop van de keuring mondelinge toelichting 

van de reden, die tot niet-opname heeft geleid, door middel van het stamboek-opnameformulier. De eigenaar van een niet 

opgenomen merrie kan, tegen een door het bestuur vast te stellen bedrag, herkeuring aanvragen. Bij goedkeuring wordt het 

gestorte bedrag gerestitueerd, in het andere geval vervalt het aan de kas van de vereniging. 

    

Art. 28. Op verzoek van het bestuur ener regio kan voor haar gebied of een gedeelte daarvan, in afwijking van het bepaalde 

in art. 27 de regeling en de uitvoering der keuringen tot inschrijving van merries in de Hoofdsectie geschieden door het 

dagelijks bestuur van de vereniging. De aangifte dient in dit geval te geschieden bij de algemeen secretaris der vereniging. 

Tot inschrijving in de Hoofdsectie wordt, bij deze uitvoering der keuringen, niet overgegaan alvorens de eigenaar de kosten, 

die door de algemene vergadering wordt vastgesteld, voor elke merrie heeft voldaan. 

 

 

8. De verplichtingen van eigenaren en houders van de in de registers ingeschreven en opgenomen paarden. 

 

Art. 29. De eigenaren en/of houders van de in de registers ingeschreven of opgenomen voor dekking goedgekeurde hengsten, 

verplichten zich tot het tijdig aanmelden van dekkingen en afdragen van een door de algemene vergadering vast te stellen 

bedrag per gedekte merrie. Zij zijn gehouden dit bedrag af te dragen aan de algemeen penningmeester vóór de eerste 

december van het lopende jaar. De dekkingen dienen voor 15 oktober van het betreffende jaar geregistreerd en bekend te zijn 

bij het algemeen secretariaat. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen door het algemeen secretariaat wordt er een extra 

heffing gedaan per dekking conform de tarievenlijst van de K.V.T.H. zoals deze voor dat jaar bepaald is. Indien de in dit 

artikel bedoelde afdracht niet is voldaan vóór de eerstvolgende hengstenkeuring is deelname van alle hengsten van het 

betreffende lid aan de hengstenkeuring niet mogelijk.  

  

Art. 30. Wanneer een paard, ingeschreven of opgenomen is in één van de registers, door verkoop of om andere redenen in 

andere handen overgaat, sterft of gecastreerd wordt, is de nieuwe eigenaar als lid van de vereniging verplicht, daarvan binnen 

één maand melding te doen aan de algemeen secretaris van de vereniging onder terugzending van het bij dat paard behorende 

paspoort en bewijs van inschrijving als bedoeld in art. 3, art. 6 en art. 13. 

Bij niet naleven van het bepaalde in dit artikel, kan een boete worden geheven als bepaald in art. 36 van het Reglement op de 

stamboekhuishouding. 

 

In geval de Nederlandse koper overschrijving van een paard op zijn/ haar naam mocht verlangen, kan zulks, op aanvraag aan 

algemeen secretariaat tegen een door het hoofdbestuur te betalen vergoeding geschieden. 
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Paarden, toebehorende aan uit hun lidmaatschap der vereniging ontzette leden of aan leden van een andere in Nederland 

gevestigde vereniging, welke een soortgelijk doel nastreeft als deze vereniging, worden niet op naam van de koper 

overgeschreven, tenzij krachtens besluit van het hoofdbestuur. 

 

Art. 30a. Het dagelijks bestuur kan op kosten van de betrokken eigenaar andere paarden dan de in art. 14a bedoelde doen 

onderwerpen aan een bloedgroepen/DNA - en/of spermaonderzoek. 

Indien bij de vaststelling van de bloedgroepen blijkt dat deze niet overeenstemmen met de opgegeven afstamming, is het 

dagelijks bestuur bevoegd ten aanzien van het paard en zijn of haar afstammelingen: 

• De afstamming te wijzigen; 

• De inschrijving te weigeren; 

• De inschrijving ongedaan te maken. 

   

 

9. Algemene bepalingen 

 

Art. 31. Wanneer het oorspronkelijke uittreksel uit één van de registers is vernietigd of zoekgeraakt, kan op schriftelijke 

aanvraag door de eigenaar, met een bijgevoegd politierapport, een nieuw uittreksel/duplicaat worden verstrekt - na controle 

van alle gegevens - tegen een door het dagelijks bestuur vast te stellen bedrag. Echter het is te allen tijde noodzakelijk dat de 

laatst geregistreerde eigenaar toestemming verleend voor het aanmaken van een duplicaat. 

 

Art. 32. Van een verloren geraakt dekbewijs met geboortebericht kan, op aanvraag door de eigenaar van de merrie, bij de 

algemeen secretaris een uittreksel van het dekboek van de betrokken hengst worden verkregen tegen een door het dagelijks 

bestuur vast te stellen vergoeding. 

 

Art. 33. Indien dit reglement niet of niet volledig voorzien is in bepaalde situaties, is het dagelijks bestuur bevoegd om 

besluitvorming toe te passen, welk besluit in ieder geval gehandhaafd zal blijven tot de eerstvolgende vergadering van het 

hoofdbestuur. Het hoofdbestuur neemt in deze eerstvolgende vergadering een definitief besluit.  

  

 

10. Strafbepalingen 

 

Art. 34. Tussen leden of donateurs mag niet worden gediscrimineerd.  

 

Art. 35. Het dagelijks bestuur is gerechtigd aan een lid een boete op te leggen in één van de  volgende gevallen: 

a. indien een lid een afstammingsbewijs valselijk opmaakt vervalst of opzettelijk gebruik maakt van een vals of vervalst 

afstammingsbewijs; 

b. indien enig lid opzettelijk een paard ter keuring, overschrijving of controle aangeeft, onder overlegging van een ander 

dan bij dit paard behorende afstammingsbewijs; 

c. indien enig lid opzettelijk enig andere handeling pleegt welke aan de belangen van de stamboekhouding schade zou 

kunnen toebrengen. 

Enig lid wordt geacht opzettelijk te hebben gehandeld als omschreven in sub a.,b. en c., indien niet het tegendeel door hem/ 

haar kan worden aangetoond. 

Het lid, aan wie de boete is opgelegd, is gehouden deze boete binnen 14 dagen, nadat hem/ haar van de oplegging van de 

boete kennis is gegeven, te voldoen. Wordt binnen de gestelde termijn het verschuldigde bedrag niet voldaan, dan rest het 

bestuur niets anders dan het in te vorderen bij deurwaardersexploot op basis van rechtsgelijkheid. 

Daarnaast bestaat ook, bij constatering van één of meerdere handelingen zoals omschreven in sub a, b en c, de mogelijkheid 

tot royeren van het betreffende lid. 

Het dagelijks bestuur doet hiervan mededeling aan het hoofdbestuur. 

  

Art. 36. Indien het dagelijks bestuur een boete, als vermeld in art.35 heeft opgelegd, staat het lid gedurende 14 dagen, nadat 

hem/ haar bijaangetekend schrijven en/of deurwaardersexploot van deze boete is kennis gegeven, beroep open bij het 

hoofdbestuur. 

 

 

 

 
 

      


