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VETERINAIRREGLEMENT KWPN

Artikel 1 -Algemeen
1. Dit reglement is van toepassing op alle bij het KWPN geregistreerde paarden en op alle
paarden die deelnemen aan evenementen van het KWPN. Het Reglement ongeoorloofde
middelen is tevens van toepassing op de in dit reglement omschreven onderzoeken en
beoordelingen.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.
3. Voor opname in het stamboek, het verkrijgen van predikaten en voor het verkrijgen van
goedkeuring of erkenning van merries, ruinen of hengsten kunnen door het algemeen
bestuur eisen worden gesteld waaraan dient te worden voldaan alvorens van
stamboekopname, het verlenen van predikaten, goedkeuring of erkenning sprake kan zijn.
De gestelde eisen kunnen betrekking hebben op de afwezigheid van erfelijke gebreken,
stalondeugden of –gebreken, de constitutie en het bevruchtend vermogen. De eisen worden
in dit reglement nader omschreven.
Alle vereiste veterinaire onderzoeken worden uitgevoerd door een door het algemeen
bestuur aangewezen instelling of persoon, op een door het algemeen bestuur te bepalen
plaats en tijd.
4. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Ledenraad.
5. De in het kader van dit reglement uitgevoerde beoordelingen zijn uitsluitend bedoeld voor
fokkerijdoeleinden zoals omschreven in het Selectiereglement. Het KWPN aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor het gebruik van de resultaten voor aan- of verkoop doeleinden of
enig ander doel.
6. Met betrekking tot beoordelingen is het bepaalde in art. 22 van het Algemeen Reglement
over de uitsluiting van aansprakelijkheid van toepassing. Tevens aanvaardt het KWPN geen
enkele aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfs- en/of gevolgschade naar aanleiding
van enige beoordeling in het kader van dit reglement.
7. Het KWPN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tijdens de beoordeling aan het paard of
diens begeleider veroorzaakte schade. Voorts aanvaardt het KWPN geen aansprakelijkheid
voor de gevolgen van tijdens een beoordeling door het paard of door de begeleider aan
derden veroorzaakte schade. De geregistreerde vrijwaart het KWPN ter zake. De
geregistreerde is gehouden zich voor de duur van een beoordeling te verzekeren tegen
wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Het KWPN kan verlangen dat de geregistreerde
voor de aanvang van een beoordeling het origineel van de polis overlegt waaruit de
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen blijkt.
8. Het KWPN is te allen tijde gerechtigd ter verificatie aanvullend of hernieuwd onderzoek te
eisen. Indien blijkt dat eerder fouten zijn gemaakt bij de beoordeling of anderszins is het
KWPN gerechtigd de op basis van de foutieve uitslag genomen besluiten ongedaan te
maken zonder schadeloosstelling.
9. De geregistreerde is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig laten maken en
aanleveren van de benodigde röntgenopnamen en video-opnamen van de keel, het tijdig en
volledig laten uitvoeren van benodigde klinische onderzoeken en spermaonderzoeken en
het tijdig en volledig laten uitvoeren van vereiste vaccinaties. De geregistreerde dient de
kosten daarvan rechtstreeks te voldoen aan uitvoerende instellingen of personen. De
geregistreerde houdt hierbij zelf rekening met eventuele beroepstermijnen.
10. Voor beoordelingen door KWPN de röntgenbeoordelingscommissie en de
herbeoordelingscommissie worden tarieven in rekening gebracht aan de geregistreerde
overeenkomstig de door de ledenraad vastgestelde tarievenlijst of door het algemeen
bestuur vastgestelde tarieven.
11. Alleen wanneer in het selectiereglement expliciet is aangegeven kan een bevoegde
keuringscommissie afwijken van de normen voor veterinair onderzoek.
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Artikel 2 -Identificatie
1. Paarden, welke voor één van de veterinaire onderzoeken worden aangeboden, moeten zijn
te identificeren door middel van een gewaarmerkt origineel registratiebewijs en
paardenpaspoort en, voor zover van toepassing volgens de Verordening Identificatie en
Registratie van het Productschap Vee Vlees en Eieren (PVE), door een ingebrachte
transponder waarvan het nummer op het registratiebewijs is vermeld dan wel met
toestemming van het PVE door middel van DNA-onderzoek.
2. Buitenlandse paarden moeten zijn te identificeren door middel van een door het
oorspronkelijke stamboek van registratie afgegeven originele identificatiebewijs. Het
identificatiebewijs dient te bevatten:
a. naam en geboortedatum;
b. kleur en kentekenen;
c. transpondernummer (indien aanwezig);
3. Ter verificatie kan bij de onderzoeken een haarmonster worden afgenomen.

Artikel 3 -Röntgenologisch onderzoek
1. Een röntgenologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd in die gevallen waarin dat op
grond van de KWPN Selectiereglementen is voorgeschreven of op grond van een
uitvoeringsbesluit.
2. PROCEDURE
a. In het kader van het röntgenologisch onderzoek worden van beide voorbenen het
straalbeen en de kogel en van beide achterbenen de kogel, het spronggewricht en de
knieën röntgenologisch onderzocht op een door het algemeen bestuur aan te geven wijze.
b. De röntgenopnames dienen volgens door het KWPN vastgestelde specificaties te
worden gemaakt en ter beoordeling te worden ingeleverd bij het stamboekbureau binnen
acht maanden na datum van opname.
c. Het maken van de benodigde röntgenopnames voor het onderzoek dient te geschieden
op de Faculteit der Diergeneeskunde of door de Stichting Paard van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) voor de module röntgenologie
of mobiele röntgenologie erkende personen of instellingen in Nederland of door het KWPN
aangewezen personen of instellingen.
d. Het algemeen bestuur kan omwille van de tijdsdruk vanaf een bepaalde termijn
voorafgaand aan een keuring verplichten dat de opnamen uitsluitend nog gemaakt worden
op de Faculteit der Diergeneeskunde.
e. Voor paarden welke buiten Nederland verblijven en waarvan redelijkerwijs niet verlangd
kan worden dat deze naar Nederland vervoerd worden om de benodigde röntgenopnamen
te maken, kan door het algemeen bestuur een gelijkwaardige instelling of persoon worden
aangewezen in het land of continent waar het betreffende paard verblijft. Het algemeen
bestuur is niet gehouden een instelling of persoon in het buitenland aan te wijzen.
3. LEEFTIJD
a. De voor het onderzoek benodigde röntgenopnames dienen gemaakt te zijn van paarden
van twee jaar of ouder en na 1 april van het jaar waarin het betrokken paard de leeftijd van
twee jaar bereikt. Ten behoeve van het nakomelingenonderzoek in het kader van
osteochondrose moeten de nakomelingen geröntgend worden tussen de leeftijd van 9
maanden en 18 maanden.
b. Paarden kunnen slechts éénmaal voor beoordeling worden aangeboden tenzij na
beoordeling de beoordelingscriteria zijn gewijzigd of nieuwe criteria of te beoordelen
kenmerken zijn toegevoegd aan het Selectiereglement. In dat geval worden uitsluitend de
gewijzigde of nieuwe criteria in de nieuwe beoordeling betrokken.
c. Paarden die in het kader van het nakomelingenonderzoek osteochondrose zijn
beoordeeld op een leeftijd tussen 9 en 18 maanden en op basis daarvan niet voldoen aan
de norm voor osteochondrose mogen opnieuw voor beoordeling voor het kenmerk
osteochondrose worden aangeboden op een leeftijd van twee jaar (na 1 april) of ouder. De
in het verleden gemaakte röntgenfoto’s maken ook deel uit van de beoordeling.
4. BEOORDELING

© KWPN

2

Veterinairreglement KWPN

2 mei 2018

a. De beoordeling van de röntgenopnamen heeft plaats door een door het algemeen
bestuur benoemde röntgenbeoordelingscommissie. De röntgenbeoordelingscommissie
heeft het recht opnamen voor beoordeling te weigeren indien de opnamen niet aan de
opgegeven specificaties voldoen. Tevens heeft ze het recht om aanvullende opnamen te
eisen.
b. De röntgenbeoordelingscommissie beoordeelt de volgende kenmerken: kogelartrose,
spat, straalbeen, osteochondrose in kogelgewrichten vóór en achter, sprong-en
kniegewrichten en sesambeentjes vóór.
c. Voor de kenmerken kogelartrose, spat, straalbeen en sesambeentjes wordt een klasseindeling gebruikt van 0 tot 4 waarbij 0 betekent gaaf of vrijwel gaaf, 1 betekent goed, 2
betekent voldoende, 3 betekent zwak en 4 betekent slecht. Voor het kenmerk
osteochondrose wordt een klasse-indeling gebruikt van A – E waarbij A betekent normale
gewrichtsbelijning, B betekent geringe contour / structuurafwijking, C betekent duidelijke
contour / structuurafwijking, D betekent contour / structuurafwijking met relatief kleine
fragmenten en E betekent contour / structuurafwijking met relatief grote fragmenten.
d. De resultaten van röntgenonderzoek kunnen worden gebruikt voor fokwaardeschatting.
5. NORM
Het paard heeft voldaan aan de norm voor röntgenologisch onderzoek van kogelartrose,
spat, straalbeen en sesambeentjes indien voor elk van de kenmerken wordt voldaan aan
onderstaande klasse-indeling:
Kogelartrose
klasse 0-1-2-3
Spat
klasse 0-1-2
Straalbeen
klasse 0-1-2
Sesambeentjes klasse 0-1-2-3-4
Een paard heeft voldaan aan de norm voor röntgenologisch onderzoek in het kader van
osteochondrose indien voor elk van de kenmerken wordt voldaan aan onderstaande klasseindeling:
Spronggewricht sagitale tibia
klasse A en overige locaties in het spronggewricht klasse
A, B of C.
Kniegewricht laterale rolkam
klasse A en overige locaties in het kniegewricht klasse A, B
of C.
Kogels vóór
klasse A t/m E
Kogels achter
klasse A t/m E
6. TRANSCRIPTIE
Paarden die volgens het oude beoordelingssysteem (toenmalige klasse-indeling 0-1) zijn
beoordeeld op osteochondrose kunnen een verzoek tot transcriptie indienen. De in het
verleden gemaakte foto’s worden wederom door de röntgenbeoordelingscommissie
beoordeeld en gekwalificeerd in de klasse A t/m E. Van de kogels vóór en achter dienen
aanvullende opnamen gemaakt te worden voor beoordeling op osteochondrose.
7. BEROEP
Tegen de uitslag van het röntgenonderzoek kan door de geregistreerde binnen tien
werkdagen na verzending van de uitslag schriftelijk beroep worden aangetekend en
herbeoordeling worden aangevraagd.
Indien beroep wordt aangetekend, heeft herbeoordeling plaats door een door het algemeen
bestuur aangewezen herbeoordelingcommissie, die uit andere leden bestaat dan de
röntgenbeoordelingscommissie. De herbeoordeling heeft plaats op basis van dezelfde
röntgenopnamen als bij de eerste beoordeling en indien gewenst tezamen met nieuwe
opnamen welke zijn gemaakt op de Faculteit der Diergeneeskunde. Voor de herbeoordeling
worden dezelfde beoordelingscriteria en normen aangehouden.
Artikel 4 – Onderzoek ademhalingsapparaat
1. Een onderzoek van het ademhalingsapparaat dient te worden uitgevoerd in die gevallen
waarin dat op grond van de Selectiereglementen is voorgeschreven.
2. In het kader van onderzoek van het ademhalingsapparaat van hengsten wordt met behulp
van laryngoscopie een DVD-opname gemaakt van de keel volgens door het KWPN
vastgestelde specificaties en ter beoordeling ingeleverd bij het KWPN stamboekbureau
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binnen één maand na datum van opname. Het maken van de benodigde opnamen dient te
geschieden op de Faculteit der Diergeneeskunde of door de Stichting Paard van de KNMvD
voor de module laryngoscopie erkende personen of instellingen in Nederland of door een
specialist inwendige ziekten paard in Nederland.
In het kader van onderzoek van het ademhalingsapparaat van merries en ruinen wordt met
behulp van laryngoscopie een DVD-opname gemaakt van de keel volgens door het KWPN
vastgestelde specificaties en beoordeeld en met resultaat van beoordeling ingeleverd bij het
KWPN stamboekbureau binnen één maand na datum van opname. Het maken en
beoordelen van de benodigde opnamen dient te geschieden op de Faculteit der
Diergeneeskunde of door de Stichting Paard van de KNMvD voor de module laryngoscopie
erkende personen of instellingen in Nederland of door een specialist inwendige ziekten
paard in Nederland.
De beoordeling van de DVD-opnamen van merries kan ten behoeve van toezicht op
toezicht steekproefsgewijs door een door het Algemeen Bestuur benoemde
luchtwegenbeoordelingscommissie opnieuw worden beoordeeld op kosten van het KWPN.
Het resultaat van beoordeling door de luchtwegenbeoordelingscommissie vervangt het
resultaat van de beoordeling volgens lid 3 van dit artikel.
De voor het onderzoek benodigde opnames dienen gemaakt te zijn na 1 december van het
jaar waarin het betrokken paard de leeftijd van twee jaar bereikt. Paarden kunnen maximaal
éénmaal per jaar worden aangeboden. Bij elk nieuw onderzoek dient geregistreerde
melding te maken van eerder uitgevoerd onderzoek.
De beoordeling van de DVD-opnamen van hengsten heeft plaats door een door het
Algemeen Bestuur benoemde luchtwegenbeoordelingscommissie. De
luchtwegenbeoordelingscommissie heeft het recht opnamen voor beoordeling te weigeren
indien de banden niet aan de opgegeven specificaties voldoen. De
luchtwegenbeoordelingscommissie heeft het recht om aanvullende opnamen te eisen of zelf
aanvullende opnamen te maken. Bij hernieuwde aanbieding in een ander jaar worden
tevens alle oude DVD-opnamen in de beoordeling betrokken.
De paarden voldoen aan de norm indien ze beschikken over een normaal en goed
functionerend ademhalingsapparaat en vrij zijn van cornage en een normaal geluid maken
tijdens ademhaling in rust en tijdens arbeid.
Tegen de uitslag van het onderzoek van het ademhalingsapparaat kan door geregistreerde
binnen tien dagen na verzending van de uitslag schriftelijk beroep worden aangetekend en
herbeoordeling worden aangevraagd.
Indien beroep wordt aangetekend, heeft herbeoordeling plaats door de daartoe door het
Algemeen Bestuur aangewezen herbeoordelingcommissie, waarvan de leden niet bij de
eerste beoordeling betrokken waren. De herbeoordeling heeft plaats op basis van dezelfde
DVD opname als bij de eerste beoordeling en indien gewenst door geregistreerde of de
luchtwegenbeoordelingscommissie tezamen met een nieuwe DVD opname welke is
gemaakt op de Faculteit der Diergeneeskunde. Voor de herbeoordeling worden dezelfde
beoordelingscriteria aangehouden.

Artikel 5 -Onderzoek geslachtsapparaat en sperma
1. Een onderzoek naar het geslachtsapparaat en spermaonderzoek dient te worden
uitgevoerd bij hengsten in die gevallen waarin dat op grond van de Selectiereglementen is
voorgeschreven in het jaar waarin ze voor de hengstenkeuring worden aangeboden,
ongeacht hun leeftijd of eerder uitgevoerd onderzoek.
2. Het spermaonderzoek dient te worden uitgevoerd na 1 september van het jaar waarin het
betrokken paard de leeftijd van twee jaar bereikt.
3. Klinisch onderzoek van het geslachtsapparaat vindt plaats op de Faculteit der
Diergeneeskunde of door de Stichting Paard van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij
voor Diergeneeskunde (KNMvD) erkende personen of instellingen in Nederland.
Het geslachtsapparaat wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: indaling van de
testikels in het lieskanaal, omvang en vorm testikels.
4. Het spermaonderzoek wordt uitgevoerd op en door de Faculteit der Diergeneeskunde. De
hengst dient daartoe op de Faculteit der Diergeneeskunde te worden aangeboden alwaar
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wordt beoordeeld en twee maal sperma wordt afgenomen met een tussentijd van circa één
uur. Het geslachtsapparaat wordt (opnieuw) beoordeeld op bovenstaande onderdelen. Het
sperma wordt beoordeeld op het tnb-getal (totaal normaal bewegende zaadcellen), het
percentage levende zaadcellen en het percentage normaal gebouwde zaadcellen. De
geregistreerde laat het origineel beoordelingsrapport aan het stamboekbureau toekomen.
Op basis van de gemiddelde waarde van twee ejaculaten wordt de hengst in één van vier
klassen ingedeeld volgens onderstaand overzicht. De klassen zijn goed, voldoende, matig
en onvoldoende. Het meest limiterende kenmerk bepaalt waarin een hengst wordt
ingedeeld.

Goed
>2500
> 70
>70
Voldoende
2000-2500
50 – 70
50 – 70
Matig
1000 -1999 30 -49
30 – 49
Onvoldoende
< 1000
<29
<29
Indien een hengst na het eerste onderzoek in de klasse onvoldoende wordt ingedeeld, mag
de geregistreerde de hengst binnen de betreffende selectieronde in het kader van de
hengstenkeuring voor een tweede keer deze procedure laten doorlopen. KWPN gebruikt de
beste van twee uitslagen.
5. De hengst voldoet aan de norm indien de hengst een normaal ontwikkelt geslachtsapparaat
heeft en in de klasse goed, voldoende of matig voor verwachtte vruchtbaarheid is
ingedeeld.
6. Van goedgekeurde hengsten wordt de klasse voor verwacht bevruchtend vermogen
gepubliceerd bij inschrijving in het stamboek.
7. Tegen de uitslag van het tweede sperma onderzoek kan door geregistreerde binnen tien
dagen na verzending van de uitslag schriftelijk beroep worden aangetekend en
herbeoordeling worden aangevraagd.
Indien beroep wordt aangetekend, heeft herbeoordeling plaats door de stichting
gezondheidsdienst voor dieren. De herbeoordeling heeft plaats op basis van
spermapreparaten die door de Faculteit der Diergeneeskunde worden gemaakt na
hernieuwde afname van sperma.
8. Aan goedgekeurde hengsten kan een verplicht jaarlijks sperma-onderzoek worden
opgelegd. De procedure is gelijk aan de procedure voor regulier spermaonderzoek. De
resultaten worden gepubliceerd in het verenigingsblad van het KWPN.
Artikel 6 – Klinische keuring
1. Een klinische keuring dient te worden uitgevoerd in die gevallen waarin dat op grond van de
Selectiereglementen is voorgeschreven of door het algemeen bestuur noodzakelijk wordt
geacht. De klinische keuring wordt uitgevoerd door een veterinair adviseur(s) van het
KWPN of een andere door het algemeen bestuur aangewezen instelling of persoon, op een
door het algemeen bestuur te bepalen plaats en tijd.
2. Een klinische keuring omvat afhankelijk van hetgeen op grond van het Selectiereglement
vereist is één of meer van de volgende onderdelen: ogen, mond, hart, longen, huid, benen,
hoeven en een beoordeling in stap en draf op de rechte lijn of op de volte op een harde
bodem. Indien daartoe aanleiding is, kan het klinisch onderzoek worden uitgebreid.
3. Een paard voldoet aan de norm voor klinisch onderzoek indien het paard op beoordeelde
onderdelen geen afwijkingen in bouw en functioneren vertoont, zoals bijvoorbeeld
aangeboren oogafwijkingen, klein of onderontwikkeld oog; over-of onderbeet, afwijkend
knie-en/of spronggewricht al of niet in combinatie met afwijkende bouw en/of stand van het
achterbeen; afwijkende of (sterk) ongelijke hoefvorm; onregelmatigheid in beweging;
afwijkende bewegingsvorm.
4. Tegen de uitslag van de klinische keuring is geen beroep mogelijk.
Artikel 7 -Veterinaire begeleiding aanlegtesten

© KWPN

5

Veterinairreglement KWPN

1.

2.

3.

4.

2 mei 2018

De veterinaire begeleiding tijdens aanlegtesten geschiedt uitsluitend door het algemeen
bestuur aangestelde dierenarts(en). Bij aanlevering en bij het verlaten van het testcentrum
dient geregistreerde het paard aan te bieden voor een klinische keuring, in het bijzijn van
geregistreerde of een vertegenwoordiger van de geregistreerde die het van de klinische
keuring opgemaakte rapport ondertekent voor akkoord. Beoordeeld worden ogen, hart,
luchtwegen, huid, benen en beweging in stap en draf op een harde baan, rechtuit en op de
volte en eventuele andere opvallende of relevante waarnemingen. Na het verlaten van het
testcentrum is het niet meer mogelijk om op de uitslag van betreffende klinische keuring te
reclameren.
De dierenarts is op afroep op het testcentrum aanwezig. De dierenarts is tevens belast met
het onderzoek van geblesseerde of zieke hengsten. Indien noodzakelijk, en uitsluitend met
toestemming van een keuringscommissie en de geregistreerde, kan de dierenarts besluiten
aanvullend onderzoek buiten het centrum in diens kliniek, of zonodig bij de Faculteit der
Diergeneeskunde, te laten verrichten. Uitsluitend wanneer dwingende veterinaire redenen
acuut veterinair ingrijpen vereisen, zal overleg met de geregistreerde pas achteraf
plaatsvinden.
Medicatie wordt gedurende het onderzoek niet verstrekt, tenzij:
a. door middel van klinisch en eventueel aanvullend onderzoek het oorzakelijk verband
tussen de klacht en de gevonden afwijking is komen vast te staan;
b. gerichte medicatie hoogst waarschijnlijk significant zal bijdragen tot blijvend herstel op
korte termijn (maximaal één week).
Medicatie wordt uitsluitend verstrekt na goedkeuring door een keuringscommissie.
Gemedicineerde paarden worden niet beoordeeld op hun aanleg als sportpaard door een
keuringscommissie, tenzij naar het oordeel van de veterinaire adviseur de ingestelde
behandeling niet van invloed kan zijn op het presteren van de hengst. Indien medicatie
wordt verstrekt, wordt de geregistreerde telefonisch en/of schriftelijk geïnformeerd door de
coördinator.

Artikel 8 -Vaccinaties
1. Paarden die deelnemen aan keuringen of andere evenementen van het KWPN dienen op
de juiste wijze te zijn gevaccineerd tegen influenza. Een influenza vaccinatie bestaat uit een
basisenting en herhalingsentingen. De basisenting omvat twee entingen met tussen de
eerste en tweede enting minimaal 21 en maximaal 92 dagen. Herhalingsentingen dienen
binnen een jaar na de voorgaande enting te worden verricht. Deelname aan evenementen
is slechts toegestaan indien de laatste enting minder dan een jaar en meer dan zes dagen
geleden heeft plaatsgehad.
2. Zogende veulens hoeven voor deelname aan evenementen niet gevaccineerd te zijn tegen
influenza.
3. Hengsten die deelnemen aan een aanlegtest voor hengsten dienen voor aanvang een
herhalingsenting tegen influenza te krijgen.
4. Geadviseerd wordt merries en ruinen die deelnemen aan een aanlegtest te laten vaccineren
tegen rhinopneumonie.
5. Alle vaccinaties dienen overeenkomstig de Verordening Identificatie en Registratie van het
PVE geregistreerd te worden. Niet of onvolledig gevaccineerde paarden worden uitgesloten
van deelname aan evenementen.
Artikel 9 -Veterinaire behandelingen
1. Iedere veterinaire (be)handeling, hetzij door operatie, medicatie of anderszins, die de
oorspronkelijk constitutie van een paard heeft beïnvloed of kan beïnvloeden, dient bij de
aanmelding voor een keuring of beoordeling schriftelijk juist en volledig gemeld te worden.
Indien de veterinaire handeling plaats heeft na aanmelding, dan dient de melding uiterlijk 24
uur vóór deelname aan het evenement schriftelijk te geschieden. Het algemeen bestuur
beslist alsdan over de toelating tot de keuring. De schriftelijke mededeling dient minimaal te
omvatten de naam van de behandelende veterinair of andere behandelaar, het middel of de
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middelen of de methode(n) die bij de behandeling zijn toegepast, de dosering en het tijdstip
of de periode van behandeling.
Alle door paarden ondergane veterinaire ingrepen of behandelingen dienen op de
voorgeschreven wijze in het paardenpaspoort van het betrokken paard te worden vermeld.
Het paardenpaspoort dient op eerste aanvraag aan het algemeen bestuur of door deze
daartoe aangewezen vertegenwoordigers ter inzage te worden gegeven.

Artikel 10 -Ontheffing
1. Het algemeen bestuur is bevoegd ontheffing te verlenen van de verplichting tot het
uitvoeren van veterinaire onderzoeken c.q. van één of meerdere eisen die aan de
uitkomsten van het onderzoek, de beoordeling of aan de behandeling worden gesteld.
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