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REGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN KWPN 

 

A. Begrippen in relatie tot de organisatie van het KWPN 
KWPN:  Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardenstamboek Nederland; 

Activiteit: activiteiten van het KWPN, niet zijnde evenementen; 

Afdeling: een organisatorische eenheid van de fokrichting Rijpaard  
Afdelingscommissie: de commissie die in een afdeling evenementen en activiteiten organiseert 

Afgevaardigden: de afgevaardigden van de fokrichtingen Rijpaard, Tuigpaard en Gelders Paard 

in de Ledenraad 
Algemeen Bestuur: het bestuur van het KWPN; 

Algemene vergadering  de algemene vergadering van het platform JongKWPN; 

Bestuur JongKWPN: het bestuur van het platform JongKWPN; 
Bestuurlijke macht:  het Algemeen Bestuur en een regiobestuur, gezamenlijk of ieder afzonderlijk; 

Directie: de gezamenlijke directeuren van het KWPN, bestaande uit de directeur 

Fokkerij en Innovatie en de directeur Communicatie en Bedrijfsvoering; 
Directeur: elk van de afzonderlijke directeuren van het KWPN;  

Evenement: een keuring, een verrichtingsonderzoek, een show, een demonstratie of een 

wedstrijd waaraan door leden van het KWPN wordt deelgenomen; 

Functionarissen: personen die, al dan niet als vrijwilliger, een functie in het KWPN vervullen; 

Gelieerde rechtspersoon: een door het KWPN opgerichte rechtspersoon, in Nederland of in het 

buitenland, die diensten aan leden van het KWPN verleent; 
JongKWPN: een platform van KWPN-leden tot 30 jaar; 

Klacht: het beklag naar aanleiding van een handelwijze van een orgaan, een 

commissie, een functionaris of een werknemer van het KWPN;  
KWPN-röntgenbeoordelings-  

commissie: de door het Algemeen Bestuur benoemde commissie die röntgenfoto’s van 

paarden beoordeelt in het kader van het KWPN-fokprogramma; 
Ledenraad: de algemene vergadering van het KWPN; 

Ledenrechtspersoon Een rechtspersoon of vennootschap met een lidmaatschap bij het KWPN, 

waarbij minimaal één van haar bestuurders of vennoten voor de duur van het 
lidmaatschap van de rechtspersoon of van de vennootschap lid is van het 

KWPN; 

Licentie: een aan een fokkerijorganisatie verleende toestemming om met 
inachtneming van de statuten en reglementen van het KWPN het fokdoel van 

een fokrichting op de eigen populatie van paarden te mogen toepassen; 

Lid een natuurlijk persoon met een lidmaatschap bij het KWPN; 

Kind-lid een natuurlijk persoon met een leeftijd jonger dan 16 jaren, die is 

bijgeschreven – niet zijnde een volwaardig lid – op het lidmaatschap van 

zijn/haar ouder of voogd;  
Officiële mededelingen: de door het Algemeen Bestuur gepubliceerde mededelingen in het  

verenigingsblad en/of via de website van het KWPN of op andere 

elektronische wijze; 
Onder de vereniging   

ressorterende rechtspersoon: Alle rechtspersonen waarin de vereniging direct dan wel indirect een 

kapitaalsbelang en/of een bestuursbelang heeft;  
Regio: een organisatorische eenheid in een fokrichting waaronder leden naar 

woonplaats of plaats van vestiging ressorteren; 

Regiobestuur: het bestuur van een regio van het KWPN; 
Regiovergadering: de algemene vergadering van een regio van het KWPN; 

Stamboek:  de verzameling van door het KWPN gehouden registers en/of de aanduiding 

van één van die registers; 
Stamboekbureau: het centrale uitvoeringsapparaat van het KWPN; 

Uitvoeringsbesluit: een besluit van het Algemeen Bestuur met de kracht van een reglement; 

Verenigingsblad: het mededelingenblad van het KWPN waarin onder andere de officiële 
mededelingen worden gedaan; 

Vertrouwenscommissie: de commissie uit de Ledenraad die aan de Ledenraad een voordracht   

doet voor het benoemen van bestuursleden; 
Werknemers: medewerkers die in dienst zijn van het KWPN of van een aan het KWPN 

gelieerde rechtspersoon;  

Veterinair adviseur: een door het Algemeen Bestuur als zodanig benoemde dierenarts; 
Wetgevende macht: de vergaderingen van de Ledenraad en de regiovergaderingen gezamenlijk of 

elk afzonderlijk. 
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B. Begrippen in relatie tot de rechtspraak 

Adviescommissie    

Ongeoorloofde middelen: de uit één of meer leden bestaande commissie die het Algemeen Bestuur  
 adviseert in aangelegenheden ongeoorloofde middelen betreffende;   

Arbitrage:  de civiele rechtspraak door de arbitragecommissie van het KWPN; 

Arbitragecommissie: de arbitragecommissie van het KWPN; 
Commissie van Beroep: de commissie van beroep van het KWPN; 

Lijst ongeoorloofde middelen: de lijst van ongeoorloofde middelen van de FEI, welke op het KWPN van 

toepassing is; 
Rechtsprekende macht: de tuchtcommissie, de commissie van beroep en de arbitragecommissie 

gezamenlijk of elk afzonderlijk; 

Tuchtcommissie : de tuchtcommissie van het KWPN. 
 

C. Begrippen in relatie tot het paard 

Aanlegtest: toets op natuurlijke aanleg als sportpaard; 
Afgekeurde hengst: een KWPN goedgekeurde of erkende hengst die door het Algemeen Bestuur 

op grond van de fokkerijresultaten definitief deelname aan het KWPN-

fokprogramma is ontzegd; 

Afstammingscontrole: een door het Algemeen Bestuur vastgesteld onderzoek waarbij de  

 afstamming wordt geverifieerd en waarbij het DNA- en/of  

 bloedgroepenpatroon van een paard wordt vastgesteld; 
Afstammingsindex: de schatting van de erfelijke aanleg van een paard op basis van de fokwaarde 

van de vader, de fokwaarde van de vader van de moeder en zo mogelijk de 

fokwaarde van de vader van moeders moeder;  
Basisgangen: de stap, de draf en de galop van een paard; 

Bovenbalk: de waarderingscijfers die bij een keuring worden toegekend aan een paard; 

Constitutie: de lichamelijke gesteldheid van een paard, daaronder mede  
 begrepen de vruchtbaarheid c.q. het bevruchtend vermogen; 

DNA-test: een onderzoek naar erfelijke aanleg van een paard voor een bepaald 

kenmerk op basis van DNA-materiaal; 
Donormerrie: de merrie waaruit het te transplanteren embryo is gewonnen; 

EPTM: (Eigen Prestatie Toets   

Merries en ruinen) een door het Algemeen Bestuur vastgestelde stationstest voor het beoordelen 
 van de aanleg voor springen en dressuur van merries en ruinen; 

EU: Europese Unie; 

EU-erkend stamboek: een stamboekorganisatie die, overeenkomstig de EU richtlijnen, door de 

lidstaat waar het stamboek is gevestigd, is erkend; 

EU-regelgeving: de onderscheidene, voor paarden van toepassing zijnde, regelgeving van de 

Europese Commissie; 
Exterieurindex: geschatte fokwaarde van een paard voor exterieurkenmerken; 

Faculteit: de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht; 

Fokker: 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; 

Fokwaarde: de schatting van de erfelijke aanleg van een paard voor een bepaald 
kenmerk; 

Genoomfokwaarde: een getal voor het relatieve potentieel van een paard voor een kenmerk op 

basis van een DNA-test en overige beschikbare relevante informatie. Op basis 
van de genoomfokwaarde kunnen paarden op potentieel worden 

gerangschikt;  

Genotype: codering van het DNA; 
Grand Prix niveau: het hoogste internationale niveau van spring- en dressuurwedstrijden; 

Hengstenkeuringsbesluit: het besluit van het Algemeen Bestuur waarin de voor dat jaar specifiek 

geldende voorwaarden voor de hengstenkeuring zijn vermeld; 
Hengstenkeuringscommissie: de commissie die het Algemeen Bestuur adviseert bij het selecteren van 

hengsten binnen het geformuleerde fokprogramma; 

Herkeuringscommissie: de commissie die in beroep het Algemeen Bestuur adviseert bij het selecteren 
van hengsten binnen het geformuleerde fokprogramma; 

IBOP: Individueel BruikbaarheidsOnderzoek Paarden; 

IBOP-proef: een door het Algemeen Bestuur vastgestelde test voor het beoordelen van de 
aanleg van een paard; 

ICSI: Intracytoplasmatische Sperma Injectie; 

Identificatie: het door middel van begeleidende documenten, exterieurkenmerken, 
elektronische hulpmiddelen of afstammingsonderzoek vaststellen van de 
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identiteit van een paard; 

Keuring een methodiek om een paard te beoordelen en met andere paarden te 

vergelijken en om het paard te selecteren of in een groep in te delen; 
Keuringscommissie: een hengstenkeuringscommissie, hengstenherkeuringscommissie, 

merriekeuringscommissie en merrieherkeuringscommissie in enige 

fokrichting; 
KI: kunstmatige inseminatie; 

KWPN erkende hengst: een door het Algemeen Bestuur erkende hengst met een status die 

overeenkomt met die van een KWPN goedgekeurde hengst;  
KWPN erkend stamboek: een stamboek dat voorkomt op de lijst van door het KWPN-erkende 

stamboeken; 

KWPN goedgekeurde hengst: een hengst die is ingeschreven in het stamboek na te hebben voldaan aan 
alle voor goedkeuring gestelde eisen en die door het Algemeen Bestuur in het 

kader van het KWPN fokprogramma is aangewezen voor de fokkerij; 

Lineaire score: de constaterende score op een lineaire schaal waarbij per kenmerk een 
individueel paard met het populatiegemiddelde wordt vergeleken; 

Luchtwegenbeoordelings-  

commissie: de commissie die belast is met het beoordelen van de DVD-opnamen van de 

luchtwegen; 

Merriekeuringsbesluit: het besluit van het Algemeen Bestuur waarin de voor dat jaar specifiek 

geldende voorwaarden voor de merriekeuring van een fokrichting zijn 
vermeld; 

Merriekeuringscommissie: de commissie die het Algemeen Bestuur adviseert bij het selecteren van 

merries, veulens en ruinen binnen het geformuleerde fokprogramma; 
Onderbalk: de lineaire score die op een keuring wordt toegekend aan een paard; 

Over- of onderbeet:  snijvlakken van de tanden die elkaar niet raken; 

Paard: een hengst, ruin of merrie, alsmede hun veulens; 
Paardenpaspoort: een door of namens de bevoegde autoriteit verstrekt document ter 

identificatie van een paard, zoals bedoeld in Europese Beschikkingen; 

Predikaat: een door het Algemeen Bestuur aan een paard toegekende onderscheiding; 
Prestatiepaard: een paard dat in staat is in de eigen discipline op het hoogste sportniveau te 

presteren; 

Prestatievererver: een hengst die in voldoende mate bewezen heeft nakomelingen te 
produceren die op het hoogste internationale niveau kunnen presteren; 

PROK: Project Röntgenologisch Onderzoek KWPN-paarden; 

PROK-dierenarts: een door het Algemeen Bestuur aangewezen dierenarts of dierenkliniek die 

gerechtigd is röntgenopnamen te maken in het kader van het Project 

Röntgenologisch Onderzoek Paarden; 

Referentiepopulatie: een groep dieren die als referentiekader dient; 
Registers: door het KWPN gehouden registers waarin paarden zijn geregistreerd; 

Registratiebewijs een door het KWPN gewaarmerkt bewijs van registratie van een paard in een 

stamboek of een register van het KWPN; 
Röntgenbeoordelings- 

commissie de commissie die belast is met het beoordelen van röntgenopnamen; 

Sportindex: de fokwaarde van een paard voor een van de sportkenmerken; 
Stalondeugd: ongewenst gedrag van een paard tijdens het verblijf in de stal of box; 

Strategisch- en businessplan: het geïntegreerd document met daarin de driejaren strategie, het jaarplan 

voor het betreffende jaar, de begroting voor het betreffende jaar en de 
meerjarenbegroting voor de komende drie jaren; 

Transponder: een elektronisch afleesbare microchip met een uniek identificatienummer; 

Veredelingsbloed: door het Algemeen Bestuur aangewezen paardenrassen ter veredeling van 
het KWPN-paard; 

Verrichtingsonderzoek: een door het Algemeen Bestuur vastgesteld onderzoek om de aanleg te 

testen; 
Verwachtingswaarde: de schatting van de erfelijke aanleg van een paard op basis van de fokwaarde 

van de vader en de fokwaarde de moeder; 

Verwantschap: familierelatie tussen een paard en een groep paarden of tussen twee 
paarden; 

Wachthengst: een KWPN goedgekeurde of erkende hengst die door het Algemeen Bestuur 

op grond van de fokkerijresultaten tijdelijk deelname aan het KWPN 
fokprogramma is ontzegd. 
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D. Registratie gegevens 

Bedrijfsgegevens: de gegevens die betrekking hebben op een bedrijf dat lid is van het KWPN 

en/of die geregistreerd zijn in relatie tot persoonsgegevens en/of 
paardgegevens, welke bedrijfsgegevens een onderdeel vormen van de 

persoonsregistratie; 

Geregistreerde: het lid op wiens naam/de leden op wier naam gezamenlijk een paard in een 
register van het KWPN is geregistreerd en die met betrekking tot dat paard 

verantwoordelijk is/zijn voor het nakomen van de statuten, reglementen en 

besluiten van het KWPN; 
Paardgegevens: de met betrekking tot een paard geregistreerde gegevens die herleidbaar zijn 

tot een individueel, in een register van het KWPN geregistreerd paard; 

Paardregistratie: een samenhangende verzameling van paardgegevens die langs 
geautomatiseerde weg of op andere wijze wordt gevoerd of met het oog op 

een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd; 

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die 

direct of indirect kan worden geïdentificeerd Persoonsregistratie: een 

samenhangende verzameling van persoonsgegevens - al dan niet in 

combinatie met bedrijfsgegevens - die langs geautomatiseerde weg of op 

andere wijze wordt gevoerd dan wel met het oog op een doeltreffende 

raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd; 
 

E. Andere organisaties 

FEI: Fédération Equestre Internationale; 
Franse vereniging van het 

KWPN-paard: de Franse zusterorganisatie van het KWPN; 

KNHS: vereniging Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie; 
KWPN-NA:  KWPN Noord Amerika, de Noord Amerikaanse zusterorganisatie van het 

KWPN; 

WBFSH: World Breeding Federation for Sport Horses; 
Zusterorganisatie: een Nederlandse of buitenlandse fokkerijorganisatie; 

Faculteit der  

Diergeneeskunde: de Faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht; 
KNMvD Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. 


