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Artikel 1-Algemeen
1. Het NRPS schrijft slechts paarden en pony’s in de veulenboeken dan wel stamboeken
in die voldoen aan de eisen die ten aanzien van de registratie in dit reglement worden
gesteld.
2. Het stamboekreglement moet voldoen aan de geldende Europese richtlijnen.
3. Het NRPS kent drie fokrichtingen:
a. NRA, Nederlands Rijpaard met Arabisch bloed of Anglo-Arabisch bloed.
b. NPA, Nederlands Pony met Arabisch bloed.
c. AA, Anglo-Arabische Volbloedpaarden.
4. Het NRPS beheert een veulenboek, een stamboek, een register A, een sportregister
B en een hulpstamboek.
5. Het veulenboek, het stamboek, het register A en het hulpstamboek zijn elk
onderverdeeld per fokrichting.
6. Met Arabisch Volbloed (ox) wordt bedoeld een paard dat in het volbloedregister van
de World Arabian Horse Association staat ingeschreven.
7. Met Engels Volbloed (xx) wordt bedoeld een paard dat in het volbloedregister van
het British Thouroughbred Studbook staat ingeschreven.
8. Met Anglo-Arabisch Volbloed (x) wordt bedoeld een paard dat gemengd Arabisch
Volbloed en Engels Volbloed, doch geen ander bloed voert.
9. Onder EU-erkend stamboek wordt verstaan een stamboekorganisatie die,
overeenkomstig de richtlijnen van de Europese Unie, door de lidstaat waar het
stamboek is gevestigd, is erkend.
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Artikel 2-Het NRPS Veulenboek
1. Voor elk van de fokrichtingen als bedoeld in artikel 5 van de Statuten wordt een
veulenboek beheerd.
2. In het Veulenboek NRA mogen slechts dieren worden ingeschreven die:
a. tenminste 12,5% (doch minder dan 100%) Arabisch bloed of Anglo-Arabisch
bloed voeren, en
b. afstammen van goedgekeurde NRPS hengsten, of
c. afstammen van door het NRPS erkende hengsten.
d. voor registraties na 1 januari 2012 geldt: indien van de merrie geen
afstamming bekend is, zal het veulen (tijdelijk) in Register A worden
opgenomen. Pas als de merrie opgenomen is in het NRPS Hulpstamboek, zal
het veulen in het Veulenboek opgenomen of overgezet worden.
3. In het Veulenboek NPA mogen slechts dieren worden ingeschreven die:
a. tenminste 12,5% (doch minder dan 100%) Arabisch bloed voeren, en
b. afstammen van goedgekeurde NRPS hengsten, of
c. afstammen van door het NRPS erkende hengsten.
d. voor registraties na 1 januari 2012 geldt: indien van de merrie geen
afstamming bekend is, zal het veulen (tijdelijk) in Register A worden
opgenomen. Pas als de merrie opgenomen is in het Hulpstamboek, zal het
veulen in het Veulenboek opgenomen of overgezet worden.
4. In het Veulenboek AA mogen slechts dieren worden ingeschreven die:
a. gemengd Arabisch Volbloed en Engels Volbloed doch geen ander bloed voeren,
en
b. afstammen van goedgekeurde NRPS hengsten, of
c. afstammen van door het NRPS erkende hengsten.
Artikel 3-NRPS Register A
1. Voor elk van de fokrichtingen als bedoeld in artikel 5 van de Statuten wordt een
Register A beheerd. Register A Rijpaard, Register A Pony en Register A
Anglo-Arabier.
2. In het Register A Rijpaard (HRA) mogen dieren worden ingeschreven die:
a. tenminste 12,5% (doch minder dan 100%) Arabisch bloed of Anglo-Arabisch
bloed voeren, en
b. afstammen van goedgekeurde hengsten van andere EU-erkende stamboeken,
of
c. aan artikel 3 lid 5 voldoen.
d. indien zij na 1 januari 2012 worden geregistreerd, voldoen aan art. 2, lid 2,
doch afstammen van een merrie met onbekende afstamming.
3. In het Register A Pony (HPA) mogen dieren worden ingeschreven die:
a. tenminste 12,5% (doch minder dan 100%) Arabisch voeren, en
b. afstammen van goedgekeurde hengsten van andere EU-erkende stamboeken,
of
c. aan artikel 3 lid 5 voldoen.
d. indien zij na 1 januari 2012 worden geregistreerd, voldoen aan art. 2, lid 3,
doch afstammen van een merrie met onbekende afstamming.
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4. In het Register A Anglo-Arabier (HAA) mogen dieren worden ingeschreven die:
a. gemengd Arabisch Volbloed en Engels Volbloed doch geen ander bloed voeren,
en
b. afstammen van goedgekeurde hengsten van andere EU-erkende stamboeken,
of
c. aan artikel 3 lid 5 voldoen.
5. Directe nakomelingen van hengsten die goedgekeurd zijn door een niet EU-erkend
stamboek kunnen in het Register A opgenomen worden indien de betrokken hengst
door het Algemeen Bestuur geaccepteerd is voor het dekken van merries. De
acceptatie vindt alleen bij grote uitzondering plaats.
Artikel 4- NRPS Register B
1. In het Register B ( HRB, HPB en HAB) mogen dieren worden geregistreerd die niet
kunnen worden opgenomen in een van de veulenboeken dan wel in een van de registers
A, maar waarvan de eigenaar het dier wel officieel ingeschreven wil hebben bij het
NRPS.
Artikel 5-NRPS I & R register
1. In het I & R register worden dieren ingeschreven die niet kunnen worden
opgenomen in een van de veulenboeken dan wel in een van de registers A en waarvan
de eigenaar geen officiële registratie bij het NRPS wenst, maar vanwege I&R
regelgeving voorzien moeten worden van een paspoort.
Artikel 6-Het NRPS Stamboek
1. Voor elk van de fokrichtingen als bedoeld in artikel 5 van de Statuten zal een
stamboek worden bijgehouden.
2. In het Stamboek NRA mogen slechts dieren worden ingeschreven die:
a. zijn ingeschreven in het Veulenboek NRA, NPA of zijn of kunnen worden
ingeschreven in één van de Registers A, en
b. in het jaar van opname drie jaren of ouder zijn, en
c. een stokmaat hebben van 1,570 meter of meer, en
d. voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het Keurings- en Predicaten
reglement en de bijbehorende Uitvoeringsbepalingen.
3. In het Stamboek NPA mogen slechts dieren worden ingeschreven die:
a. zijn ingeschreven in het Veulenboek NPA, NRA of zijn of kunnen worden
ingeschreven in één van de Registers A, en
b. in het jaar van opname drie jaren of ouder zijn, en
c. een stokmaat hebben van minder dan 1,570 meter, en
d. tenminste 12,5% (doch minder dan 100%) Arabisch bloed voeren, en
e. voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het Keurings- en Predicaten
reglement en de bijbehorende Uitvoeringsbepalingen.
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4. In het Stamboek AA mogen slechts dieren worden ingeschreven die:
a. zijn ingeschreven in het Veulenboek AA of zijn of kunnen worden
ingeschreven in het Registers A Anglo-Arabieren, en
b. in het jaar van opname drie jaren of ouder zijn, en
c. voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het Keurings- en Predicaten
reglement en de bijbehorende Uitvoeringsbepalingen.
Artikel 7-Het NRPS Hulpstamboek
1. Voor elk van de fokrichtingen als bedoeld in artikel 5 van de Statuten wordt, zal een
hulpstamboek worden bijgehouden.
2. In het Hulpstamboek Rijpaard (HRB) kunnen uitsluitend dieren worden ingeschreven
die:
a. op grond van exterieur en bewegingen positief kunnen bijdragen tot het
fokken van een NRPS-rijpaard, maar niet in het stamboek NRA kunnen
worden opgenomen, en
b. in het jaar van opname drie jaren of ouder zijn, en
c. een stokmaat hebben van 1,570 m of meer.
3. In het Hulpstamboek Pony (HPB) kunnen uitsluitend dieren worden ingeschreven die:
a. op grond van exterieur en bewegingen positief kunnen bijdragen tot het
fokken van een NRPS-pony, maar niet in het stamboek NPA kunnen worden
opgenomen, en
b. in het jaar van opname drie jaren of ouder zijn, en
c. een stokmaat hebben van minder dan 1,570 meter.
4. In het Hulpstamboek Anglo-Arabier (HAB) kunnen uitsluitend dieren worden
ingeschreven die:
a. gemengd Arabisch Volbloed en Engels Volbloed doch geen ander bloed voeren,
en
b. op grond van exterieur en bewegingen positief kunnen bijdragen tot het
fokken van een NRPS Anglo-Arabier, maar niet in het stamboek AA kunnen
worden opgenomen, en
c. in het jaar van opname drie jaren of ouder zijn.
Artikel 8-Inschrijvingen en registreren.
1. Bij inschrijvingen of registratie in één van de stamboeken of registers dienen zoveel
mogelijk van de volgende gegevens te worden opgetekend en derhalve te worden
verstrekt.
a. naam (met in achtneming van artikel 7 lid 2 en lid 3) en registratienummer;
b. geslacht;
c. transpondernummer;
d. fokrichting;
e. kleur en aftekeningen;
f. geboortejaar, geboortedatum en, indien bekend, geboorteplaats;
g. afstamming (zoveel mogelijke generaties met registratienummer);
h. naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de fokker;
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i.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de geregistreerde
eigenaar.
j. bij opname in het stamboek de stokmaat van de dieren die drie jaren of ouder
zijn.
k. achter de naam van Arabische Volbloeds worden de letters ox vermeld;
l. achter de naam van Engelse Volbloeds worden de letters xx vermeld;
m. achter de naam van Anglo-Arabische Volbloeds wordt de letter x vermeld;
De naam van een hengstveulen dient te beginnen met dezelfde letter als de
beginletter van de naam van de vader. De naam van een merrieveulen is vrij te kiezen.
Hengsten en ruinen die op latere leeftijd worden geregistreerd bij het NRPS, dienen
een naam te krijgen die begint met dezelfde letter als de beginletter van de naam
van de vader. Het NRPS dient de naam goed te keuren.
Het Algemeen Bestuur is bevoegd om in voorkomende gevallen het DNA van hengsten,
merries en veulens te doen vaststellen door een erkend laboratorium. Het DNA dient
te worden vastgesteld van:
a. alle voor het eerst goedgekeurde en erkende hengsten,
b. alle overige dieren waarover twijfel bestaat over de afstamming,
c. alle overige gevallen waarvan het Algemeen Bestuur meent dat kennis van het
DNA van belang is voor het vaststellen van de juistheid van de afstamming.
Indien bij vaststelling van het DNA blijkt dat deze niet in overeenstemming is met
de opgegeven afstamming, heeft het Algemeen Bestuur het recht ten aanzien van
het dier en de afstamming:
a. de afstamming te wijzigen;
b. de inschrijving te weigeren;
c. de inschrijving ongedaan te maken.
Indien de geregistreerde eigenaar zijn medewerking aan een DNA onderzoek
onthoudt, kan het betrokken dier uit het stamboek worden verwijderd, dan wel
opname in het stamboek, de registers of het hulpstamboek worden geweigerd.
De kosten van het DNA onderzoek komen geheel voor rekening van de
geregistreerde eigenaar. Het Algemeen Bestuur kan, in zeer uitzonderlijke gevallen,
hier geheel of gedeeltelijk ontheffing voor verlenen.

Artikel 9-Het bewijs van Registratie.
1. Als bewijs van de inschrijving in het Veulenboek, het Stamboek, één van de registers
of in het Hulpstamboek, zal een gewaarmerkt NRPS “bewijs van registratie” aan de
geregistreerde eigenaar van het dier in bewaring worden gegeven.
2. Het bewijs van registratie blijft eigendom van het NRPS en dient te allen tijde op
eerste aanvraag te worden ingeleverd.
3. Het model van voornoemd bewijs wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
4. De eigenaar dient het bewijs van registratie bij verkoop van het op het bewijs van
registratie vermelde dier aan de koper mee te geven.
5. Indien de eigenaar bij verkoop van het betrokken dier niet aan de in lid 4 gestelde
verplichting voldoet, kan het Algemeen Bestuur het bewijs van registratie ongeldig
verklaren.
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6. De koper dient binnen twee weken na aankoop van een NRPS dier het stamboek
bureau te verzoeken het door hem aangekochte NRPS dier op zijn naam over te laten
schrijven.
7. De eigenaar is verplicht het bewijs van registratie binnen twee weken nadat het
betrokken dier is gestorven te retourneren aan het stamboekbureau van het NRPS.
Op verzoek zal het stamboekbureau het bewijs van registratie, na verwerking en
nadat deze ongeldig is gemaakt, weer naar de eigenaar terugsturen.
8. Als bewijs van de overschrijving geeft het NRPS het bewijs van registratie voorzien
van de naam van de nieuwe geregistreerde eigenaar aan de nieuwe geregistreerde
eigenaar in bewaring.
9. Indien het Algemeen Bestuur op goede gronden aanneemt dat enig bewijs van
registratie verloren is gegaan, zal dit bewijs ongeldig worden verklaard.
10. Een duplicaat-bewijs van registratie kan door de geregistreerde eigenaar of door de
nieuwe eigenaar, maar dan met schriftelijke toestemming van de geregistreerde
eigenaar, worden aangevraagd. Het duplicaat-bewijs van inschrijving zal in bewaring
worden gegegeven tegen overlegging van een verklaring van een dierenarts met
daarin het transpondernummer van het dier en drie kleurenfoto’s van het dier: 1 foto
frontzijde, 1 foto rechterzijde en 1 foto linkerzijde.
11. Het is anderen dan het NRPS stamboekbureau verboden in het door het NRPS
uitgegeven bewijs van registratie wijzigingen aan te brengen. Elke wijziging of
verandering aan het bewijs van registratie aangebracht door anderen dan het NRPS
stamboekbureau maakt het bewijs van registratie ongeldig.
Artikel 10-Afkortingen van NRPS Stamboeken en Registers
NRA
Nederlands Rijpaard met Arabisch bloed
NPA
Nederlands Pony met Arabisch bloed
AA
Anglo-Arabisch Volbloedpaard
Vb
Veulenboek
Stb
Stamboek
HRA
HPA
HAA
HRB
HPB
HAB

Register A fokrichting Rijpaard
Register A fokrichting Pony
Register A fokrichting Anglo-Arabisch Volbloedpaard
Sportregister B fokrichting Rijpaard
Sportregister B fokrichting Pony
Sportregister B fokrichting Anglo-Arabisch Volbloedpaard
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