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REGISTRATIEREGLEMENT KWPN
Artikel 1 - Algemeen
1.
Dit reglement is van toepassing op paarden in de fokrichting rijpaard (en op de disciplines dressuur en
springen binnen de fokrichting rijpaard) alsmede op de fokrichting tuigpaard en de fokrichting Gelders
paard.
2.
Registratie van daartoe aangemelde veulens en paarden geschiedt met inachtneming van de statuten
en reglementen van het KWPN, waaronder het bepaalde in de artikelen 6 en 7 van het Algemeen
Reglement.
3.
Alleen een lid van het KWPN kan een paard doen registreren bij het KWPN en kan nadien als
geregistreerde paardgegevens en persoonsgegevens doen wijzigen.
4.
Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Ledenraad.
5.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Algemeen Bestuur.
6.
Het KWPN-NA is licentiehouder van het KWPN in Noord-Amerika. De bij de afdeling Noord-Amerika
geregistreerde paarden hebben dezelfde status als bij het KWPN geregistreerde paarden, met
uitzondering van licensed hengsten. KWPN-NA licensed hengsten hebben dezelfde status als hengsten
goedgekeurd bij erkende stamboeken.
Artikel 2 – Fokrichtingen en disciplines
1.
Het KWPN kent de navolgende fokrichtingen voor warmbloedpaarden:
a. Rijpaard, aan te duiden als RP;
b. Tuigpaard, aan te duiden als TP;
c. Gelders Paard, aan te duiden als GP.
2.
De fokrichting Rijpaard is onderverdeeld in twee disciplines te weten:
a. Dressuurpaard, aan te duiden als DP;
b. Springpaard, aan te duiden als SP.
3.
Het KWPN registreert geen paarden die volledig Engels volbloed of volledig Hackney zijn, tenzij het
goedgekeurde hengsten betreft welke op grond van een Selectiereglement zijn goedgekeurd.
Artikel 3 – Boeken en registers
1.
Het KWPN onderhoudt de volgende boeken en registers:
a. Veulenboek;
b. Stamboek;
c. Register A;
d. Register B.
2.
In welk boek of register paarden worden geregistreerd is omschreven in artikel 8 t/m 17 van dit
reglement alsmede in het door het KWPN gehanteerde Registratieschema, hetgeen als bijlage bij dit
reglement is gevoegd.
Artikel 4 – Fokker en geregistreerde
1.
Per paard wordt(en) een (de) fokker(s) geregistreerd, zijnde degene die ten tijde van de datum van
een dekking of inseminatie van een merrie, welke leidt tot de geboorte van een veulen, als
geregistreerde van de betreffende merrie bij het KWPN is geregistreerd.
2.
Per paard wordt in ieder geval één geregistreerde geregistreerd. Indien aantoonbare nog een ander lid
bij een paard is betrokken, kan dat andere lid ook als geregistreerde worden geregistreerd.
De geregistreerde is verantwoordelijk voor aan de registratie van het paard verbonden rechten en
verplichtingen.
3.
De registratie van geregistreerde(n) geschiedt louter voor de interne administratie van het KWPN in
verband met de aan de registratie van het paard verbonden rechten en verplichtingen. Daaraan kunnen
tegenover het KWPN geen rechten worden ontleend.
4.
Door het indienen van een verzoek tot registratie in één der registers van het KWPN verklaart de
geregistreerde zich bekend en akkoord met de van toepassing zijnde bepalingen en genomen besluiten,
zoals bedoeld in dit reglement.
5.
Voor registraties en afgifte van registratiebewijzen en paspoorten worden tarieven in rekening gebracht
aan de geregistreerde overeenkomstig de door de Ledenraad vastgestelde tarievenlijst of door het
Algemeen Bestuur vastgestelde tarieven.
6.
Een verzoek tot wijziging van een geregistreerde kan uitsluitend worden ingewilligd na inzending van
het originele registratiebewijs aan het stamboekbureau of via digitale melding via het selfservice
portaal en vervolgens ter bevestiging door inzending van het registratiebewijs. Ten bewijze van de
overschrijving geeft het KWPN het registratiebewijs na wijziging van de tenaamstelling aan de nieuwe
geregistreerde in bewaring.
7.
Geregistreerden en fokkers zijn verplicht de export van een bij het KWPN geregistreerd paard te melden aan het stamboekbureau. Het stamboekbureau houdt aantekening van het land van bestemming.
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Artikel 5 - Gegevens
1.
Bij registratie of inschrijving in één der boeken of registers zullen - zoveel mogelijk- van ieder paard de
volgende gegevens worden vastgelegd:
a. Naam en registratienummer;
b. Geslacht;
c. Fokrichting;
d. Discipline binnen de fokrichting rijpaard;
e. Kleur en aftekeningen;
f. Schofthoogte (stokmaat) van 3 jaar en oudere paarden;
g. Geboortejaar, geboortedatum en geboorteplaats;
h. Datum overlijden;
i. Stamboekopname (met vermelding datum)/jaar van goedkeuring of erkenning;
j. Afstamming in minstens twee generaties;
k. Het percentage veredelingsbloed;
l. Naam, adres en woonplaats van de fokker;
m. Naam, adres en woonplaats van de geregistreerde;
n. De van de hengst of uit de merrie geboren en bij het KWPN geregistreerde veulens met vermelding
van de moeder respectievelijk vader, predikaten en geboortejaar;
o. Op grond van het KWPN selectiereglement vastgestelde dan wel toegekende metingen,
constateringen, en waarderingen;
p. Door het KWPN toegekende predikaten;
q. De resultaten van een door het KWPN uitgevoerde afstammingscontrole, waaronder het DNA profiel;
r. De resultaten van een röntgenologisch onderzoek en onderzoek van het ademhalingsapparaat, mits
uitgevoerd conform het bepaalde in het Veterinair reglement van het KWPN;
s. De resultaten van een KWPN aanlegtest;
t. Het hoogst behaalde geregistreerde resultaat in de sport;
u. De door het KWPN voor verschillende kenmerken berekende fokwaardeschatting met de daar
bijbehorende kengetallen;
v. De bij het KWPN ter registratie aangeboden eerste en laatste dekdatum van een merrie in een
kalenderjaar;
w. Behaalde resultaten in competities voor jonge paarden;
x. Het transpondernummer;
y. Geboorte na embryotransplantatie, intra cellulaire sperma injectie (ICSI) of klonen.
Artikel 6 - Gegevensbeheer
1.
De gegevens die in het kader van de registratie zijn verzameld zijn eigendom van en worden beheerd
door het KWPN.
2.
De gegevens worden gebruikt ter identificatie van paarden en ter realisering van de doelstellingen van
het KWPN. Het Algemeen Bestuur is bevoegd de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken,
tenzij dit op grond van andere reglementen van het KWPN uitdrukkelijk verboden is.
3.
Het KWPN verwerkt en registreert de registratiegegevens met de grootst mogelijke zorg. Het KWPN kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van de gegevens.
4.
Geregistreerde(n) en fokker(s) van geregistreerde paarden zijn verplicht om de juiste en volledige
gegevens te verstrekken. Het KWPN heeft het recht de aan haar door geregistreerde(n), fokker(s) of
anderen verstrekte gegevens te verifiëren, dan wel nadere informatie, bewijzen of verklaringen te
verlangen.
5.
Het Algemeen Bestuur kan de registratie van een paard aanhouden of weigeren, als de in artikel 4
genoemde gegevens onjuist of onvolledig zijn.
6.
Het Algemeen Bestuur kan de registratie van een paard ongedaan maken of wijzigen, als blijkt dat
registratie op onjuiste of onvolledige gegevens is gebaseerd.
Artikel 7 – Erkende stamboeken
1.
Het KWPN erkent andere stamboeken die:
a. In het land van vestiging zijn erkend door bevoegde autoriteit, en
b. Een fokdoel hebben voor warmbloed paarden wat in sterke mate overeenkomt met en gelijkwaardig
is aan het fokdoel van het KWPN en
c. Lid zijn van de World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH).
2.
Het Algemeen Bestuur is bevoegd stamboeken aan de lijst van erkende stamboeken toe te voegen ter
veredeling of verbetering van het KWPN-paard of op basis van nauwe verwantschap tussen de
populaties, met name voor wat betreft de merries.
3.
De lijst van KWPN-erkende stamboeken zal jaarlijks geactualiseerd en gepubliceerd worden op de
website van het KWPN.
4.
Voor de fokrichting Tuigpaard kunnen stamboeken worden erkend die een fokdoel hebben die in sterke
mate overeenkomt met het fokdoel Tuigpaard van het KWPN en die in het kader van bloedspreiding een
bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de KWPN fokkerij.
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Erkend zijn: Nederlands Hackney Stamboek (grote maat), Hackney Horse Society – Engeland (grote
maat), American Saddlebred Horse Association – Verenigde Staten.
Artikel 8 – Veulenboek rijpaard, discipline dressuur en springen
1. In het veulenboek fokrichting rijpaard, discipline dressuur of springen, worden paarden geregistreerd;
a. Waarvan de vader is goedgekeurd of erkend door het KWPN en
b. Waarvan de moeder is geregistreerd bij het KWPN, of bij een KWPN-erkend stamboek of behoort tot
het ras Engels Volbloed en
c. Waarvan minimaal één van de ouders is goedgekeurd, erkend of geregistreerd in de fokrichting
rijpaard, discipline dressuur of springen.
2. In het veulenboek fokrichting rijpaard, discipline dressuur of springen, worden tevens paarden
geregistreerd;
a. Waarvan de vader is goedgekeurd bij een erkend stamboek en
b. Waarvan de vader beschikt over een normaal gebouwd en functionerend ademhalingsapparaat en is
vrij van cornage zoals omschreven in het Veterinairreglement, en
c. Waarvan de vader voldoet aan de normen voor het PROK-predikaat of voldoet aan de normen voor
het D-OC predikaat en röntgenologisch onderzoek voor straalbeen en spat, zoals omschreven in het
Veterinairreglement, en
d. Waarvan de vader aantoonbaar heeft gepresteerd op Grand Prix niveau (Springen minimaal één keer
gestart in een Grote Prijs met een minimale hoogte van 1.50m op een CSI*** met ten hoogste vier
strafpunten. Dressuur minimaal één keer gestart in de Grand Prix op een CDI met een
minimumscore van 65%) of de vader is een bewezen vererver in zijn ‘eigen’ fokgebied (twee jaar
achtereen sportindex met een positieve afwijking van tweemaal de standaarddeviatie en een
betrouwbaarheidspercentage boven de 75%) of van betreffende hengst zijn minimaal zes
nakomelingen opgenomen in de WBFSH rankings bij de discipline springen of in dressuur, en
e. Waarvan de moeder is geregistreerd bij het KWPN, of bij een KWPN-erkend stamboek of behoort tot
het ras Engels Volbloed en
f. Waarvan minimaal één van de ouders is goedgekeurd, erkend of geregistreerd in de fokrichting
rijpaard, discipline dressuur of springen.
3.
Indien de moeder van het te registreren paard is geregistreerd in register B dan dient de vader van de
moeder te zijn goedgekeurd, erkend of geregistreerd in het veulenboek bij het KWPN en te behoren tot
de fokrichting rijpaard of de discipline dressuur of springen om voor registratie in het veulenboek in
aanmerking te komen, anders volgt registratie in register B.
4.
Registratie in de fokrichting rijpaard geschiedt vanaf 2006 naar keuze van de fokker in de discipline
dressuur of springen. Indien de fokker geen eenduidige keuze maakt wordt het veulen geregistreerd in
de discipline met de hoogste verwachtingswaarde.
5.
Indien één der ouders van het te registreren paard is geregistreerd in de fokrichting Gelders paard
geschiedt registratie naar keuze van de fokker in de fokrichting Gelders paard of de fokrichting rijpaard.
Artikel 9 – Veulenboek tuigpaard
1.
In het veulenboek fokrichting tuigpaard worden paarden geregistreerd;
a. Waarvan de vader is goedgekeurd of erkend door het KWPN voor de fokrichting tuigpaard én
waarvan de moeder is geregistreerd bij het KWPN in de fokrichting tuigpaard of Gelders paard of bij
een KWPN-erkend stamboek voor de fokrichting tuigpaard of Gelders paard of behoort tot het ras
Hackney grote maat.
b. Waarvan de vader is goedgekeurd of erkend door het KWPN voor de fokrichting Gelders paard én
waarvan de moeder is geregistreerd in de fokrichting tuigpaard of bij een KWPN erkend stamboek
voor de fokrichting tuigpaard.
2a. Indien de moeder van het te registreren paard is geregistreerd in register B, dan dient de vader van de
moeder te zijn goedgekeurd, erkend of geregistreerd in het veulenboek bij het KWPN of een grote maat
Hackney-hengst of een American Saddlebred-hengst te zijn om voor registratie in het veulenboek in
aanmerking te komen, anders volgt registratie in register B.
2b. Indien de moeder van het te registreren paard is geregistreerd bij een niet erkend stamboek, maar qua
afstamming wel geregistreerd had kunnen worden in register B, dan dient de vader van de moeder te
zijn goedgekeurd, erkend of geregistreerd in het veulenboek bij het KWPN of een grote maat Hackneyhengst of een American Saddlebred-hengst te zijn om voor registratie in het veulenboek in aanmerking
te komen, anders volgt registratie in register B.
2c. Indien de moeder van het te registreren paard is geregistreerd in register B maar niet voldoet aan
hetgeen in lid 2.A of B wordt vermeld, dan dient de moeder qua afstamming een door het Algemeen
Bestuur geaccordeerd experiment in het kader van bloedspreiding te zijn om voor registratie in het
veulenboek in aanmerking te komen, anders volgt registratie in register B.
3.
Indien één der ouders van het te registreren paard is geregistreerd in de fokrichting Gelders paard
geschiedt registratie naar keuze van de fokker in de fokrichting Gelders paard of de fokrichting
tuigpaard.
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Voor registratie in het veulenboek in de fokrichting tuigpaard mag het te registreren paard - gerekend
naar ouders en grootouders - maximaal 75% American Saddlebred - en/of Hackneybloed voeren.

Artikel 10 – Veulenboek Gelders paard
1.
In het veulenboek fokrichting Gelders paard worden paarden geregistreerd;
a. Waarvan de vader is goedgekeurd of erkend door het KWPN en
b. Waarvan de moeder is geregistreerd bij het KWPN, of bij een KWPN-erkend stamboek voor de
fokrichting Gelders paard en
c. Waarvan minimaal één der ouders is goedgekeurd, erkend of geregistreerd in de fokrichting Gelders
Paard.
2.
Indien de moeder van het te registreren paard is geregistreerd in register B dan dient de vader van de
moeder te zijn goedgekeurd, erkend of geregistreerd in het veulenboek bij het KWPN om voor
registratie in het veulenboek in aanmerking te komen, anders volgt registratie in register B.
3.
Voor registratie in het veulenboek in de fokrichting Gelders Paard mag het te registreren paard
- gerekend over ouders, groot- en overgrootouders - 12½ % veredelingsbloed voeren, waarvan
maximaal 6¼ % Hackneybloed (grote maat) of American Saddlebredbloed.
4.
Indien één der ouders van het te registreren paard is geregistreerd in de fokrichting rijpaard of de
fokrichting tuigpaard geschiedt registratie naar keuze van de fokker in de fokrichting Gelders paard of
respectievelijk de fokrichting rijpaard of de fokrichting tuigpaard.
Artikel 11 – Register A rijpaard, discipline dressuur en springen
1.
In het register A fokrichting rijpaard, discipline dressuur of springen worden paarden geregistreerd;
a. Waarvan de vader is goedgekeurd bij een KWPN-erkend stamboek, of waarvan de vader in de final
WBFSH jaar ranking springen of dressuur bij de beste 250 is geplaatst of waarvan de vader in de
WBFSH sire ranking voor dressuur of springen van 11 tot 100 is geplaatst, en
b. Waarvan de moeder is geregistreerd bij het KWPN, of bij een KWPN-erkend stamboek of behoort tot
het ras Engels Volbloed en
c. Waarvan minimaal één der ouders is goedgekeurd, erkend of geregistreerd in de fokrichting rijpaard
of de discipline dressuur of springen.
2.
Indien de moeder van het te registreren paard is geregistreerd in register B, dan dient de vader van de
moeder te zijn goedgekeurd, erkend of geregistreerd in het veulenboek bij het KWPN en te behoren tot
de fokrichting rijpaard of discipline dressuur of discipline springen om voor registratie in het veulenboek
in aanmerking te komen, anders volgt registratie in register B.
3.
Registratie in de fokrichting rijpaard geschiedt vanaf 2006 naar keuze van de fokker in de discipline
dressuur of springen. Indien de fokker geen eenduidige keuze maakt zal het KWPN kiezen op basis van
de verwachtingswaarde, het veulen wordt dan geregistreerd in de discipline met de hoogste
verwachtingswaarde.
4.
Indien één der ouders van het te registreren paard is geregistreerd in de fokrichting Gelders paard
geschiedt registratie naar keuze van de fokker in de fokrichting rijpaard of de fokrichting Gelders paard.
5.
In het register A fokrichting rijpaard, discipline dressuur worden paarden geregistreerd;
a. Waarvan de vader is goedgekeurd of erkend door het KWPN en
b. Waarvan de moeder is geregistreerd bij Lusitano (Associação Portuguesa De Criadores do Cavalo
Puro Sangue Lusitano ) of de P.R.E. (Asociacion Nacional De Criadores De Caballos de Pura Raza
Española).
Artikel 12 - Register A tuigpaard
1.
In het register A fokrichting tuigpaard worden paarden geregistreerd;
a. Waarvan de vader is goedgekeurd bij een KWPN-erkend stamboek voor de fokrichting tuigpaard of
de fokrichting Gelders paard en waarvan de moeder is geregistreerd bij het KWPN in de fokrichting
tuigpaard of Gelders paard, of bij een KWPN-erkend stamboek voor de fokrichting tuigpaard of
behoort tot het ras Hackney grote maat.
b. Waarvan de vader is goedgekeurd door een Hackneystamboek in de grote maat en waarvan de
moeder is geregistreerd bij het KWPN in de fokrichting tuigpaard of bij een KWPN-erkend stamboek
voor de fokrichting tuigpaard.
c. Waarvan de vader is goedgekeurd bij een KWPN erkend stamboek voor de fokrichting Gelders paard
én waarvan de moeder geregistreerd bij een KWPN-erkend stamboek voor de fokrichting tuigpaard.
2a. Indien de moeder van het te registreren paard is geregistreerd in register B, dan dient de vader van de
moeder te zijn goedgekeurd, erkend of geregistreerd in het veulenboek bij het KWPN of een grote maat
Hackney-hengst of een American Saddlebred-hengst te zijn om voor registratie in register A in
aanmerking te komen, anders volgt registratie in register B.
2b. Indien de moeder van het te registreren paard is geregistreerd bij een niet erkend stamboek, maar qua
afstamming wel geregistreerd had kunnen worden in register B, dan dient de vader van de moeder te
zijn goedgekeurd, erkend of geregistreerd in het veulenboek bij het KWPN of een grote maat Hackneyhengst of een American Saddlebred-hengst te zijn om voor registratie in register A in aanmerking te
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komen, anders volgt registratie in register B.
2c. Indien de moeder van het te registreren paard is geregistreerd in register B maar niet voldoet aan
hetgeen in lid 2.A of B wordt vermeld, dan dient de moeder qua afstamming een door het Algemeen
Bestuur geaccordeerd experiment in het kader van bloedspreiding te zijn om voor registratie in
register A in aanmerking te komen, anders volgt registratie in register B.
3. Voor registratie in het register A in de fokrichting tuigpaard mag het te registreren paard - gerekend
naar ouders en grootouders - maximaal 75% American Saddlebred - en/of Hackneybloed voeren.
4. Indien één der ouders van het te registreren paard is geregistreerd in de fokrichting Gelders paard
geschiedt registratie naar keuze van de fokker in de fokrichting Gelders paard of de fokrichting
tuigpaard.
Artikel 13 - Register A Gelders paard
1.
In het register A fokrichting Gelders paard worden paarden geregistreerd:
a. Waarvan de vader is goedgekeurd bij een KWPN-erkend stamboek en
b. Waarvan de moeder is geregistreerd bij het KWPN, of bij een KWPN-erkend stamboek voor de
fokrichting Gelders paard en
c. Waarvan minimaal één der ouders is goedgekeurd, erkend of geregistreerd in de fokrichting Gelders
Paard.
2.
Indien de moeder van het te registreren paard is geregistreerd in register B dan dient de vader van de
moeder te zijn goedgekeurd, erkend of geregistreerd in het veulenboek bij het KWPN om voor
registratie in het register A in aanmerking te komen, anders volgt registratie in register B.
3.
Indien het te registreren paard een percentage veredelingsbloed voert dat groter is dan 12½% en
kleiner of gelijk is aan 25%, dan vindt registratie plaats in register A van het Gelders paard. Voor deze
paarden is opname in het stamboek, fokrichting Gelders paard mogelijk mits aan de overige
voorwaarden voor registratie in het stamboek is voldaan, zoals omschreven in het selectiereglement.
4.
Indien één der ouders van het te registreren paard is geregistreerd in de fokrichting rijpaard geschiedt
registratie naar keuze van de fokker in de fokrichting Gelders paard of de fokrichting rijpaard.
5.
Indien de vader van het te registreren paard is geregistreerd in de fokrichting tuigpaard geschiedt
registratie naar keuze van de fokker in de fokrichting Gelders paard of de fokrichting tuigpaard.
6.
Indien de moeder van het te registreren paard is geregistreerd bij een KWPN erkend stamboek voor de
fokrichting tuigpaard geschiedt registratie naar keuze van de fokker in de fokrichting Gelders paard of
de fokrichting tuigpaard.
Artikel 14 - Register B rijpaard, discipline dressuur en springen
1.
In register B fokrichting rijpaard worden paarden geregistreerd:
a. Waarvan de vader binnen de fokrichting rijpaard is goedgekeurd bij het KWPN of erkend door het
KWPN of is goedgekeurd bij een KWPN erkend stamboek en de moeder is geregistreerd bij een
stamboek dat niet is erkend;
b. Waarvan de vader binnen de fokrichting rijpaard van het KWPN op wacht staat, is geregistreerd of
een onbekende afstamming heeft of is geregistreerd bij een stamboek dat niet door het KWPN is
erkend en de moeder is geregistreerd bij het KWPN of een erkend stamboek of een volbloed is;
c. Waarvan de vader binnen de fokrichting rijpaard van het KWPN op wacht staat of is geregistreerd en
de moeder is geregistreerd bij een stamboek dat niet is erkend;
d. Waarvan de vader binnen de fokrichting tuigpaard of Gelders paard op wacht staat of is
geregistreerd of een onbekende afstamming heeft of is geregistreerd bij een stamboek dat niet
erkend is en de moeder is geregistreerd bij het KWPN in de fokrichting rijpaard of bij een voor de
fokrichting rijpaard erkend stamboek;
e. Waarvan de vader binnen de fokrichting tuigpaard of Gelders paard op wacht staat of is
geregistreerd en de moeder is geregistreerd bij een rijpaard stamboek dat niet is erkend of een
volbloed is;
f. Waarvan de vader bij het KWPN in de fokrichting tuigpaard of Gelders paard is goedgekeurd of
erkend of goedgekeurd door een erkend stamboek en de moeder is geregistreerd bij een rijpaard
stamboek dat niet is erkend of een volbloed is.
2.
Indien de moeder is ingeschreven/geregistreerd in de fokrichting Gelders Paard of behoort tot het
Gelders Paardtype en ingeschreven/geregistreerd bij een niet KWPN-erkend stamboek of een
onbekende afstamming heeft, kan op verzoek van de fokker of geregistreerde registratie in de
fokrichting Gelders Paard plaatshebben.
3.
Registratie in de fokrichting rijpaard geschiedt vanaf 2006 naar keuze van de fokker in de discipline
dressuur of discipline springen. Indien de fokker geen eenduidige keuze maakt zal het KWPN kiezen op
basis van de verwachtingswaarde, het veulen wordt dan geregistreerd in de discipline met de hoogste
verwachtingswaarde.
4.
Paarden waarvan de vader op wacht staat of is afgekeurd op grond van een selectiereglement worden
geregistreerd in register B ongeacht een eventuele goedkeuring van de vader bij een erkend stamboek.
Deze regel is alleen van toepassing op die paarden die verwekt zijn op een datum die later ligt dan de
datum waarop de hengst op wacht gezet of afgekeurd is.
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Indien één der ouders van het te registreren paard is geregistreerd in de fokrichting Gelders paard
geschiedt registratie naar keuze van de fokker in de fokrichting rijpaard of de fokrichting Gelders paard.

Artikel 15 - Register B fokrichting tuigpaard
1.
In register B fokrichting tuigpaard worden paarden geregistreerd;
a. Waarvan de vader voor de fokrichting tuigpaard is goedgekeurd of erkend door het KWPN of
goedgekeurd bij een KWPN-erkend stamboek, en waarvan de moeder is geregistreerd bij een
stamboek met de fokrichting tuigpaard dat niet is erkend door het KWPN of een onbekende
afstamming heeft.
b. Waarvan de vader voor de fokrichting tuigpaard door het KWPN op wacht is gesteld of is geregistreerd bij het KWPN of een onbekende afstamming heeft en waarvan de moeder is geregistreerd bij
het KWPN in de fokrichting tuigpaard of Gelders paard of een Hackney stamboek grote maat of is
geregistreerd bij een erkend stamboek voor de fokrichting tuigpaard of Gelders paard.
c. Waarvan de vader voor de fokrichting tuigpaard door het KWPN op wacht is gesteld of is
geregistreerd bij het KWPN en waarvan de moeder is geregistreerd bij een stamboek voor de
fokrichting tuigpaard dat niet is erkend.
d. Waarvan de vader voor de fokrichting Gelders paard door het KWPN op wacht is gesteld of is
geregistreerd bij het KWPN of een onbekende afstamming heeft en waarvan de moeder is
geregistreerd bij een KWPN erkend stamboek voor de fokrichting tuigpaard.
2.
Indien de moeder is geregistreerd in de fokrichting Gelders Paard of behoort tot het Gelders Paardtype
en geregistreerd bij een niet KWPN-erkend stamboek of een onbekende afstamming heeft, kan op
verzoek van de fokker of geregistreerde registratie in de fokrichting Gelders Paard plaatshebben.
3.
Paarden waarvan de vader op wacht staat of is afgekeurd op grond van een Selectiereglement worden
geregistreerd in register B ongeacht een eventuele goedkeuring van de vader bij een KWPN-erkend
stamboek. Deze regel is alleen van toepassing op die paarden die verwekt zijn op een datum die later
ligt dan de datum waarop de hengst op wacht gezet of afgekeurd is.
4.
Te registreren paarden die - gerekend naar ouders en grootouders – meer dan 75% American
Saddlebred- en/of Hackney-bloed voeren worden geregistreerd in register B.
5.
Indien één der ouders van het te registreren paard is geregistreerd in de fokrichting Gelders paard
geschiedt registratie naar keuze van de fokker in de fokrichting Gelders paard of de fokrichting
tuigpaard.
Artikel 16 - Register B fokrichting Gelders paard
1.
In register B fokrichting Gelders paard worden paarden geregistreerd:
a. Waarvan de vader is goedgekeurd of erkend door het KWPN of goedgekeurd bij een KWPN-erkend
stamboek of op wacht is gesteld of is geregistreerd bij het KWPN, en waarvan de moeder is
geregistreerd bij een stamboek voor de fokrichting Gelders paard dat niet is erkend door het KWPN
of een onbekende afstamming heeft;
b. Waarvan de vader binnen de fokrichting Gelders paard door het KWPN op wacht is gesteld of is
geregistreerd bij het KWPN of een onbekende afstamming heeft en waarvan de moeder bij het
KWPN is geregistreerd in de fokrichting rijpaard, tuigpaard of Gelders paard of is geregistreerd bij
een erkend stamboek;
c. Waarvan de vader binnen de fokrichting rijpaard of tuigpaard door het KWPN op wacht is gesteld of
is geregistreerd bij het KWPN of een onbekende afstamming heeft en waarvan de moeder is
geregistreerd bij het KWPN in de fokrichting Gelders paard of is geregistreerd bij een erkend
stamboek voor de fokrichting Gelders paard;
d. Waarvan de vader binnen de fokrichting Gelders paard is goedgekeurd of erkend of goedgekeurd bij
een KWPN erkend stamboek of op wacht is gesteld of bij het KWPN is geregistreerd binnen de
fokrichting Gelders paard en waarvan de moeder is geregistreerd bij een stamboek voor de
fokrichting tuigpaard dat niet is erkend.
2.
Indien de moeder is geregistreerd in de fokrichting rijpaard of behoort tot het rijpaardtype en is
geregistreerd bij een niet KWPN-erkend stamboek of een onbekende afstamming heeft, kan op verzoek
van de fokker of geregistreerde registratie in de fokrichting rijpaard plaatshebben.
3.
Paarden waarvan de vader op wacht staat of is afgekeurd op grond van een Selectiereglement worden
geregistreerd in register B ongeacht een eventuele goedkeuring van de vader bij een KWPN-erkend
stamboek. Deze regel is alleen van toepassing op die paarden die verwekt zijn op een datum die later
ligt dan de datum waarop de hengst op wacht gezet of afgekeurd is.
4.
Indien het te registreren paard een percentage veredelingsbloed voert dat groter is dan 25% wordt het
paard in de fokrichting rijpaard geregistreerd.
5.
Indien één der ouders van het te registreren paard is geregistreerd in de fokrichting rijpaard geschiedt
registratie naar keuze van de fokker in de fokrichting Gelders paard of de fokrichting rijpaard.
6.
Indien de vader van het te registreren paard is geregistreerd in de fokrichting tuigpaard geschiedt
registratie naar keuze van de fokker in de fokrichting Gelders paard of de fokrichting tuigpaard.
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Indien de moeder van het te registreren paard is geregistreerd bij een KWPN erkend stamboek voor de
fokrichting tuigpaard geschiedt registratie naar keuze van de fokker in de fokrichting Gelders paard of
de fokrichting tuigpaard.

Artikel 17 - Stamboek
1.
Voor opname of registratie in het register stamboek moet worden voldaan aan de voorwaarden welke
van toepassing zijn op de fokrichting of discipline waarin het paard is geregistreerd, zoals opgenomen
in het Selectiereglement voor merries, veulens en ruinen en het Selectiereglement voor hengsten.
Registratie in het stamboek heeft eerst plaats nadat aan alle voorwaarden, inclusief van toepassing
zijnde aanvullende criteria, is voldaan. De registratie in het veulenboek of register A wordt door
registratie in het stamboek ongedaan gemaakt.
2.
In het stamboek opgenomen hengsten en erkende hengsten worden geplaatst op een lijst met KWPN
goedgekeurde hengsten.
3.
Geregistreerde(n) van in het stamboek opgenomen of goedgekeurde hengsten en erkende hengsten
dienen per gedekte of geïnsemineerde merrie een door de Ledenraad vast te stellen dekafdracht aan
het KWPN te betalen en mutaties ten aanzien van geregistreerde, overlijden of export van hengsten
direct te melden aan het stamboekbureau van het KWPN.
4.
Het Algemeen Bestuur kan de registratie in het stamboek of de erkenning van een hengst of een merrie
ongedaan maken indien het resultaat van een keuring ongeldig is verklaard of naar het oordeel van het
Algemeen Bestuur niet of niet meer voldaan wordt aan de voor registratie in het stamboek geldende
voorwaarden.
Artikel 18 – Wijziging fokrichting of discipline
1.
Op verzoek van de geregistreerde kan de fokrichting of discipline waarin een paard is geregistreerd vanaf
het jaar waarin het paard drie jaar oud wordt als volgt worden gewijzigd:
a. Van fokrichting rijpaard, discipline dressuurpaard of discipline springpaard of fokrichting tuigpaard naar
fokrichting Gelders paard, mits uit keuring is gebleken dat het desbetreffende paard qua exterieur en
beweging en bloedvoering past bij de fokrichting Gelders paard, zoals omschreven in een
Selectiereglement.
b. Van fokrichting Gelders paard naar fokrichting Tuigpaard, mits uit keuring is gebleken dat het
desbetreffende paard qua exterieur en beweging past bij de fokrichting Tuigpaard en een van de
ouders van betreffend paard is ingeschreven in de fokrichting Tuigpaard, zoals omschreven in een
Selectiereglement.
c. Van fokrichting Gelders paard of de fokrichting rijpaard of discipline dressuurpaard naar discipline
springpaard, mits uit keuring of aanlegtest is gebleken dat desbetreffende paard qua exterieur en
- aanleg voor - springen past binnen de discipline springpaard, zoals omschreven in een
Selectiereglement.
d. Van fokrichting Gelders paard of de fokrichting rijpaard of discipline springpaard naar discipline
dressuurpaard, mits uit keuring of aanlegtest is gebleken dat desbetreffende paard qua exterieur en
- aanleg voor - dressuur past binnen de discipline dressuurpaard, zoals omschreven in een
Selectiereglement.
Artikel 19 – Registratienummer en naam
1.
Aan ieder bij het KWPN ter registratie aangemeld veulen of paard wordt een uniek registratienummer
toegekend volgens het UELN systeem van de WBFSH. Een eenmaal toegekend registratienummer kan
niet worden gewijzigd. Indien aan een paard reeds eerder door een ander stamboek is geregistreerd en
daarbij een registratienummer is toegekend, dan blijft dit nummer gehandhaafd.
2.
De namen van paarden die als veulen bij het KWPN geregistreerd worden, dienen te beginnen met een
per geboortejaar door het Algemeen Bestuur vastgestelde letter en bevatten een maximum aantal
letterposities van 20, inclusief eventueel voorvoegsel en achtervoegsel.
3.
Het Algemeen Bestuur kan namen weigeren, die een relatie vertonen met een persoon, die kwetsend
zijn voor personen of groeperingen, die de goede naam en eer van het KWPN aantasten of die om
andere redenen niet passend geacht worden.
4.
Sportnaam en sponsornaam worden uitsluitend gebruikt op startlijsten en catalogi van wedstrijden.
De stamboeknaam wordt dan tussen haakjes achter de sportnaam vermeld. Sportnaam en
sponsornaam worden niet overgenomen in de boeken en registers van het KWPN, catalogi voor
keuringen, bewaarboeken, stamboekpapier, paspoorten en statistieken. Geregistreerde is
verantwoordelijk voor afkoop van eventuele rechten die aan de (merk)naam verbonden zijn.
5.
De naam van een paard kan gewijzigd worden indien:
a. Geregistreerde van een paard daartoe een verzoek indient, mits geen nakomelingen van het
betreffende paard geregistreerd staan en de beginletter ongewijzigd blijft van paarden die als veulen
bij het KWPN geregistreerd zijn;
b. Een hengst voor het eerst wordt goedgekeurd bij het KWPN. Het KWPN beslist, na goed overleg met
geregistreerde, onder welke naam de hengst wordt goedgekeurd. De beginletter blijft hetzelfde bij
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paarden die als veulen bij het KWPN geregistreerd zijn. Voor goedgekeurde hengsten, inclusief
overleden goedgekeurde hengsten, mag dezelfde naam slechts éénmaal voorkomen;
c. Indien een hengst, welke bij het KWPN wordt goedgekeurd, voor aanmelding voor de eerste
bezichtiging reeds is goedgekeurd bij een KWPN erkend stamboek en bij betreffend stamboek reeds
nakomelingen zijn geregistreerd wordt bij goedkeuring door het KWPN de naam zoals die bij het
KWPN erkend stamboek wordt gehanteerd overgenomen.
Artikel 20 – Registratie dekking en veulen
1.
Met dekking wordt bedoeld natuurlijke dekking of inseminatie of bevruchting middels andere
toegestane voortplantingstechnieken zoals intra cellulaire sperm injectie (ICSI).
2.
Met merriehouder wordt in het kader van registratie dekking bedoeld de geregistreerde op wiens naam
de merrie welke is gedekt geregistreerd staat.
3.
Met hengstenhouder wordt in het kader van registratie dekking bedoeld de geregistreerde of exploitant
van de hengst waarmee de merrie in opdracht van de merriehouder is gedekt.
4.
Met inseminator wordt bedoeld in het kader van registratie dekking de persoon welke de merrie in
opdracht van de merriehouder heeft geïnsemineerd.
5.
Een dekking kan uitsluitend worden gemeld door een lid van het KWPN.
6.
Een dekking kan digitaal (via het self service portaal) of schriftelijk (dekbewijs) gemeld worden.
Het portaal voor melden door de hengstenhouder of inseminator is uitsluitend toegankelijk na
toestemming van KWPN.
7.
Een dekking kan gemeld worden vanaf het moment van dekking tot het moment van registratie van het
veulen.
8.
Een dekking dient gemeld te worden door geregistreerde merriehouder of namens deze door de
hengstenhouder of inseminator.
9.
Een dekking geschiedt na opdracht van de merriehouder aan de hengstenhouder of inseminator.
De melding van dekking dient te omvatten:
a. Naam en registratienummer en transpondernummer van de merrie;
b. Naam en registratienummer van de hengst;
c. Naam en lidnummer van geregistreerde van de merrie;
d. Datum (data) van (her)inseminatie of (her)dekking.
e. Indien ICSI, embryotransplantatie of anderszins is toegepast de datum van inbrengen van het
embryo in de draagmerrie.
10. Verificatie van de melding via de merriehouder geschiedt door bevestiging door de hengstenhouder en /
of de inseminator, of door DNA onderzoek na geboorte van het veulen. KWPN beslist wanneer
verificatie in voldoende mate heeft plaatsgevonden.
11. Ten tijde van de melding van de dekking dient de merrie op naam te staan van geregistreerde.
Een eventuele procedure tenaamstelling dient voorafgaand aan de melding te geschieden. Wanneer het
een niet bij het KWPN geregistreerde merrie betreft dient een kopie van het registratiebewijs van de
merrie te worden ingeleverd (digitaal of print) bij het KWPN.
12. Bij melding van een dekking door een niet bij het KWPN geregistreerde hengst maar wel bij een KWPN
erkend stamboek goedgekeurd dient een kopie van het registratiebewijs en bewijs van goedkeuring van
de hengst te worden ingeleverd (digitaal of print) bij het KWPN.
13. Melding van een dekking door een niet goedgekeurde hengst dient schriftelijk te geschieden middels
het formulier ‘dekbewijs niet goedgekeurde hengst’ (te downloaden via het selfservice portaal of op te
vragen bij het stamboekkantoor), of digitaal via veulen registratie via het selfservice portaal.
14. Op basis van de melding wordt voor geregistreerde van de merrie een digitaal bewijs van de melding
en een overzicht gegeven van de vastgelegde gegevens in het selfservice portaal. Geregistreerde van
de merrie dient dit op juistheid en volledigheid te controleren. Bij constatering van onjuistheden dient
de merriehouder deze schriftelijk of digitaal te melden aan het stamboekkantoor. Op basis van deze
gegevens kan later (digitaal) geboortemelding plaatsvinden.
15. Op verzoek kan een schriftelijk bewijs van de melding en tevens geboorteformulier in print worden
toegezonden. Geregistreerde van de merrie dient dit op juistheid en volledigheid te controleren.
Met behulp van het geboorteformulier kan schriftelijke melding van de geboorte plaatsvinden.
16. Aan een melding zijn kosten (dek-afdracht) verbonden voor de hengstenhouder.
17. Aan de melding zijn kosten (dek-afdracht) verbonden voor de merriehouder tenzij de merrie gust is of
indien sprake is van een dood veulen. Gustmelding kan schriftelijk of digitaal, bij voorkeur voor
1 oktober van het betreffende seizoen. Bij gustmelding na 1 oktober kunnen er administratiekosten in
rekening worden gebracht. Gustmelding na ontvangst schriftelijk geboorteformulier wordt uitsluitend in
behandeling genomen (inclusief eventuele restitutie dek-afdracht) na retournering van het originele
geboorteformulier. KWPN kan bewijs voor gustmelding vragen alvorens de gustmelding in behandeling
te nemen. Doodgeboorte kan worden doorgegeven via de procedure geboortemelding. Om voor
restitutie dek-afdracht in aanmerking te komen dient schriftelijk bewijs te worden overhandigd.
18. Melding van een geboorte kan digitaal (via het selfservice portaal) of schriftelijk (volledig ingevuld en
ondertekend geboorteformulier).
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19. Melding van een geboorte dient te geschieden door geregistreerde van de moeder van het geboren
veulen.
20. Melding van een geboorte is gelijk aan een verzoek tot registratie en geregistreerde verklaart daarmee
het veulen uitsluitend bij het KWPN als veulen te laten registreren zodat slechts één uniek
levensnummer per veulen wordt verstrekt.
21. Na melding van een geboorte ontvangt de geregistreerde van de merrie een bevestiging (digitaal of
schriftelijk). Door de geregistreerde dient deze op juistheid en volledigheid gecontroleerd te worden.
Eventuele mutaties in de melding van de veulenregistratie dienen schriftelijk gemeld te worden aan het
stamboekkantoor.
22. Melding van een geboorte geschiedt op basis van:
a. Een reeds bij het KWPN geregistreerde dekking of
b. Op basis van een origineel en volledig ingevuld en ondertekend dekbewijs / geboorteformulier van
een ander EU erkend stamboek of
c. Op basis van een verzoek van geregistreerde. In dit geval dient afstammingscontrole plaats te
vinden van het te registreren veulen.
23. Indien er sprake is van zogenoemde ‘baarmoederhuur’ dient deze afspraak door zowel geregistreerde
van de merrie als de persoon die baarmoeder huurt bevestigd te worden op een schriftelijke
‘baarmoederhuurverklaring’. Daarin wordt bevestigd wie de geregistreerde van de merrie is en wie de
fokker en geregistreerde van het veulen is. Deze verklaring dient door beide partijen ondertekend te
worden.
24. Indien er sprake is van embryotransplantatie of ICSI wordt als fokker het lid geregistreerd die het
veulen aanmeldt, tenzij partijen schriftelijk anders verklaren. De melding van een geboorte dient te
omvatten:
a. Naam en registratienummer en transpondernummer van de donormerrie;
b. Naam en registratienummer van de hengst;
c. Naam en lidnummer van geregistreerde van de donormerrie;
d. Naam en lidnummer van geregistreerde van de hengst, tenzij het een hengst betreft welke niet bij
het KWPN is geregistreerd. Dan dient naam en adres van betreffende hengstenhouder te worden
gemeld;
e. Naam en adres van de uitvoerend dierenarts/bedrijf;
f. Datum inbrengen embryo in draagmoeder.
25. Het veulen wordt in opdracht van het KWPN aan de voet van de moeder geïdentificeerd door een KWPN
paspoortconsulent. Dit dient te geschieden voordat het veulen wordt gespeend. Tevens wordt een
haarmonster genomen ter verificatie van de afstamming of DNA onderzoek, direct of op enig moment
daarna.
26. Middels geboortemelding, tevens verzoek tot registratie, geeft geregistreerde opdracht tot het
inbrengen van een transponder volgens de Verordening Identificatie en Registratie van de bevoegde
autoriteit, tenzij de bevoegde autoriteit schriftelijk vrijstelling heeft verleend voor het inbrengen van
een transponder, in welk geval identificatie verplicht is, als veulen en op elk gewenst moment daarna,
door middel van DNA-onderzoek op kosten van de geregistreerde. Bedoeld schriftelijk bewijs dient
ingeleverd te worden bij het stamboekbureau. Een transponder dient ingebracht te worden binnen
6 maanden na geboorte volgens de Verordening Identificatie en Registratie van de bevoegde autoriteit.
Wanneer transponder na 6 maanden ingebracht wordt zal in het paardenpaspoort overeenkomstig
bovengenoemde verordening worden vermeld dat het veulen niet geschikt is voor humane consumptie.
27. Voor in het buitenland gestationeerde veulens dient, afhankelijk van de in betreffend land geldende
wettelijke voorschriften, een door een dierenarts ingetekend schetsformulier en door een dierenarts
genomen haarmonster van moeder en veulen ten behoeve van DNA-onderzoek en een kleurenfoto van
het veulen samen met de moeder door de fokker aan het stamboekbureau te worden toegezonden.
28. Na identificatie wordt door het KWPN een gewaarmerkt registratiebewijs en paspoort volgens de
Verordening Identificatie en Registratie van de bevoegde autoriteit gemaakt en in bruikleen gegeven
aan geregistreerde. Geregistreerde dient betreffende documenten per omgaande te controleren en
eventuele correcties aan het stamboekbureau door te geven.
Artikel 21 - Registratiebewijs
1.
Op het registratiebewijs wordt voor zover beschikbaar weergegeven:
a. Naam en registratienummer;
b. Geslacht;
c. Fokrichting of discipline binnen de fokrichting rijpaard;
d. Kleur en aftekeningen;
e. Schofthoogte (stokmaat) van 3 jaar en oudere paarden;
f. Geboortedatum en geboorteplaats;
g. Stamboekopname, goedkeuring of erkenning;
h. Afstamming in minstens twee generaties;
i. Het percentage veredelingsbloed;
j. Castratiedatum;
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k. Naam, adres en woonplaats van de fokker;
l. Naam, adres en woonplaats van de geregistreerde;
m. Op grond van het KWPN selectiereglement toegekende bovenbalk;
n. Door het KWPN toegekende predikaten zoals omschreven in het selectiereglement;
o. De resultaten van een door het KWPN uitgevoerde afstammingscontrole cq het DNA patroon;
p. Het transpondernummer.
q. Geboorte na embryotransplantatie;
r. Of het een duplicaat betreft.
Het registratiebewijs blijft eigendom van het KWPN en dient te allen tijde op eerste aanvraag bij het
stamboekbureau te worden ingeleverd. Bij het overlijden van een paard dient de geregistreerde het
registratiebewijs binnen twee weken na het overlijden in het bezit te doen zijn van het stamboekbureau
van het KWPN. Dit bewijs kan na verwerking aan de geregistreerde geretourneerd worden. Een verzoek
hiertoe dient schriftelijk gedaan te worden.
Indien geregistreerde door middel van een afschrift van een aangifte bij politie kan aantonen dat een
door het stamboekbureau verstrekt registratiebewijs verloren is gegaan of gestolen is, dan kan aan de
geregistreerde van het paard een duplicaat verstrekt worden. Door het KWPN wordt aantekening
gehouden wanneer en aan wie de verstrekking van een duplicaat heeft plaatsgevonden.
Het aanbrengen van iedere wijziging in de tekst of de uitvoering van een door het KWPN afgegeven
registratiebewijs, is voorbehouden aan de directeur van het KWPN of de door hem daartoe aangestelde
personen. Het aanbrengen van wijzigingen door anderen dan bovengenoemde personen is verboden en
heeft geen rechtskracht. Het valselijk benutten of onbevoegd onder zich houden van een
registratiebewijs, paardenpaspoort, fokkerij-overzicht of iedere andere op enigerlei wijze door het
KWPN verstrekte informatie is verboden en levert een overtreding op in de zin van het Tuchtreglement.

Artikel 22 - Paspoort
1. De uitgifte paspoorten en de uitgifte van duplicaat-paspoorten geschiedt volgens de Verordening
Identificatie en Registratie van de bevoegde autoriteit.
Artikel 23 – Afstammingsverificatie
1.
Afstammingsverificatie vindt plaats door middel van DNA onderzoek en-of bloedgroepenpatroon.
2.
Vanaf 1 januari 2018 vindt afstammingsverificatie op vader plaats bij veulens die ter registratie worden
aangeboden. Daarnaast wordt in de navolgende gevallen de afstamming geverifieerd van één of beide
ouders in één of meer generaties:
a. Hengsten die worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek of voor goedkeuring of erkenning
door het KWPN in aanmerking komen;
b. Merries waarvan een zoon wordt aangewezen voor het verrichtingsonderzoek of voor goedkeuring of
erkenning door het KWPN in aanmerking komt;
c. Paarden waarvan de geboortedatum meer dan één maand afwijkt van de berekende verwachte
geboortedatum;
d. Paarden waarvan de melding van dekking of inseminatie onvolledig of pas na geboorte is uitgevoerd
of die voor het uitvoeren van de veulencontrole zijn gespeend;
e. Paarden die geboren zijn na embryo-transplantatie of ICSI of klonen;
f. Paarden waarvan vastgesteld is of sterke aanwijzingen bestaan dat de vader in het jaar van
verwekking onvruchtbaar of sterk verminderd vruchtbaar was;
g. Paarden die een haarkleur hebben die afwijkt van datgene wat gegeven de vastgelegde afstamming
van het paard als normaal voorkomend kan worden beschouwd;
h. Paarden waarbij een vermoeden van verwisseling bestaat;
i. Paarden waarvan het DNA- en/of bloedgroepenpatroon van de vader niet bij het KWPN bekend is;
j. Paarden waarvan bij de geregistreerde of bij het KWPN op andere gronden twijfel bestaat over de
afstamming;
k. Paarden waarvoor een duplicaat-registratiebewijs of duplicaat-paardenpaspoort wordt aangevraagd;
l. Paarden die in het kader van een uit te voeren steekproef daarvoor door het KWPN aangewezen zijn;
m. Alle andere paarden of groepen van paarden waarvan het Algemeen Bestuur afstammingscontrole,
met het oog op de zuiverheid van de vastgelegde afstammingsgegevens, noodzakelijk acht.
3.
Het KWPN is bij de uitvoering van de afstammingscontrole gerechtigd bloedverwanten van het
betreffende paard mede te onderzoeken.
4.
De kosten van de onderzoeken voor de onder a. en b. genoemde paarden en hun bloedverwanten zijn
voor rekening van geregistreerde die de hengst voor het verrichtingsonderzoek, stamboekopname,
erkenning aanbiedt. De kosten van de onderzoeken voor de onder c. t/m l. genoemde paarden en hun
bloedverwanten zijn voor de aanvrager van het registratiebewijs of paardenpaspoort.
5.
De kosten van de onderzoeken voor de onder m. genoemde paarden komen ten laste van het KWPN,
tenzij het onderzoek aanleiding geeft tot nader onderzoek. Blijkt uit het nader onderzoek dat er al dan
niet opzettelijk sprake is van het valselijk onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens of anderszins
onzorgvuldig handelen, dan komen zowel de kosten van de eerste onderzoeken als de nadere
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onderzoeken van het paard en zijn bloedverwanten ten laste van de geregistreerde van het paard
waarop het onderzoek betrekking heeft.
Indien geregistreerde medewerking aan een dergelijk onderzoek weigert of indien bij de vaststelling
van het DNA- en/of bloedgroepenpatroon blijkt dat het patroon niet overeenkomt met de opgegeven
afstamming, dan heeft het Algemeen Bestuur het recht ten aanzien van het paard en de nakomelingen:
a. De afstamming en de fokrichting te wijzigen;
b. Het betreffende paard en zijn nakomelingen in een ander boek of register te registreren of in te
schrijven dan het oorspronkelijke;
c. De opname in het stamboek, de registratie in het veulenboek of in een register aan te houden totdat
de vereiste gegevens zijn verkregen;
d. De opname in het stamboek, de registratie in het veulenboek of in een register ongedaan te maken;
e. Andere stamboeken, KWPN-leden en derden van de bevindingen - al dan niet door publicatie in de
officiële mededelingen van het KWPN en/of op andere wijze - in kennis te stellen;
f. Eventuele verkregen goedkeuringen, predikaten of behaalde verrichtings- of wedstrijdresultaten in te
trekken c.q. ongeldig te verklaren.
Indien een door het Algemeen Bestuur aan te wijzen instelling op grond van haar onderzoek tot de
conclusie komt dat de opgegeven afstamming onjuist is, kan er op verzoek van de geregistreerde een
contra-expertise plaatsvinden. De contra-expertise dient door geregistreerde binnen veertien dagen, na
het aan hem bekend worden van de uitslag van het eerste onderzoek met een aangetekend schrijven
bij het KWPN te worden aangevraagd. In dat geval dienen er onder toezicht van een door het KWPN
aan te wijzen persoon opnieuw DNA- en/of bloedmonsters te worden genomen van de betrokken
paarden die nogmaals door dezelfde instelling worden onderzocht. Als dit tweede onderzoek niet tot
een oplossing leidt, kan er binnen veertien dagen na bekendmaking van de uitslag van de contraexpertise op verzoek van de geregistreerde door een door het Algemeen Bestuur vast te stellen andere
instelling - niet zijnde de instelling waar het eerste en de contra-expertise plaatsvond, een derde
onderzoek worden uitgevoerd, waarbij tenminste dat deel van het onderzoek moeten worden
uitgevoerd waarop de conclusie van het eerste en de contra-expertise werden gebaseerd. Het KWPN
registreert de afstamming van het paard op basis van de conclusies van het derde onderzoek. De
kosten van de contra-expertise en van het derde onderzoek zijn voor rekening van de geregistreerde.
Indien de conclusies van de contra-expertise en van het derde onderzoek identiek zijn en afwijken van
de conclusies van het eerste onderzoek, worden de kosten gedragen door het KWPN.

Artikel 24 – Beslissing Algemeen Bestuur
1.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur is bevoegd de in dit reglement vermelde termijnen te verlengen.
Bijlage: registratieschema
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