Uitvoeringsbesluit NRPS-hengstenkeuring 2017

Artikel 1. Algemeen
1. Onder “De NRPS-hengstenkeuring” wordt verstaan een eerste en een tweede bezichtiging en de presentatie tijdens de
showdag. De datum van de NRPS-hengstenkeuring is 17 februari 2017 en van de NRPS-showdag is 5 maart 2017.
2. Onder “de eigenaar” wordt verstaan de bij het NRPS geregistreerde eigenaar of eigenaren van de betrokken hengst.
3. Onder KNHS wordt verstaan de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.
4. Onder FEI wordt verstaan de Fédération Equestre Internationale.
5. Onder RVO wordt verstaan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
6. De eigenaar dient lid te zijn van het NRPS alvorens zijn hengst op te kunnen geven voor de hengstenkeuring.
7. Door deel te nemen aan de NRPS-hengstenkeuring verklaart de eigenaar bekend en akkoord te zijn met het uitvoeringsbesluit
NRPS-hengstenkeuring 2017 en de laatste versie van het NRPS Keurings- en Predicatenreglement (te verkrijgen op
www.nrps.nl of via het stamboekkantoor).
Artikel 2. Basisvoorwaarden goed te keuren of te erkennen hengst
1. Voor paarden geldt een bloedvoering van tenminste 12,5% (doch minder dan 100%) Arabisch bloed of Anglo-Arabisch bloed.
2. Voor pony’s geldt een bloedvoering van tenminste 12,5% (doch minder dan 100%) Arabisch bloed.
3. Een hengst komt in aanmerking voor goedkeuring indien het NRPS het eerste stamboek is dat de hengst goedkeurt voor het
dekken van merries.
4. Een hengst komt in aanmerking voor erkenning indien de betrokken hengst reeds eerder bij een ander stamboek is
goedgekeurd voor het dekken van merries. De betrokken hengst dient in principe het volledige programma van de
hengstenkeuring te doorlopen inclusief het verrichtingsonderzoek. Afhankelijk van de methode van de keuring en het
verrichtingsonderzoek van het andere stamboek, kunnen bepaalde onderdelen aangepast worden of voor bepaalde
onderdelen dispensatie verleend worden door het algemeen bestuur.
Artikel 3. Identificatie
Alle aangeboden hengsten dienen op de keuringen geïdentificeerd te kunnen worden op de door het RVO voorgeschreven wijze.
Alle benodigde documenten moeten daartoe op verzoek getoond kunnen worden.
Artikel 4. Naamgeving hengst
1. Een hengst die aan het NRPS ter registratie wordt aangeboden en het NRPS is het eerste EU-erkend stamboek dat de
betrokken hengst goedkeurt voor het dekken van merries, dient, conform het NRPS Stamboekreglement, een naam te krijgen
die begint met dezelfde letter als de beginletter van de naam van de vader van de betrokken hengst. De eigenaar dient op het
inschrijfformulier van de hengstenkeuring de (nieuwe) naam te vermelden.
2. Het NRPS dient aan deze naam goedkeuring te verlenen.
3. Indien de hengst reeds eerder is goedgekeurd bij een ander EU-erkend stamboek, mag de naam waaronder de hengst bij dat
stamboek is ingeschreven, behouden blijven.
4. De naam waaronder de hengst uiteindelijk bij het NRPS is goedgekeurd dient de hengst verder zijn hele leven te behouden
onafhankelijk van eventuele goedkeuringen c.q. erkenningen van andere stamboeken. Een sportnaam is wel toegestaan.
Artikel 5. Entingen
Alle aangeboden hengsten dienen op de door de KNHS voorgeschreven wijze te zijn gevaccineerd tegen influenza. Dit zal aan de
hand van het paspoort worden gecontroleerd. Het paspoort dient aanwezig te zijn tijdens alle dagen van de hengstenkeuring.
Artikel 6. Veterinaire behandelingen
1. Iedere veterinaire (be)handeling of toediening van medicamenten die de oorspronkelijke gesteldheid van de betrokken hengst
heeft beïnvloed of zou kunnen beïnvloeden, dient gelijk met de aanmelding doch niet later dan 24 uren vóór de eerste
bezichtiging schriftelijk gemeld te worden aan het stamboekbureau.
2. Iedere veterinaire (be)handeling of toediening van medicamenten tussen de aanmelding voor de hengstenkeuring en de
afronding van de hengstenkeuring, dient schriftelijk gemeld te worden aan het stamboekbureau.
3. Hengsten, die in een periode van 1 maand voorafgaand aan de hengstenkeuring medicamenten toegediend hebben gekregen,
welke onder het ongeoorloofde middelen reglement vallen, mogen niet aan de keuring deelnemen. Hierbij worden de FEIreglementen gehanteerd.
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Artikel 7. Ongeoorloofde middelen
1. Tijdens de hengstenkeuring is het NRPS Ongeoorloofde Middelen Reglement van kracht.
2. Tijdens de hengstenkeuring kunnen steekproefsgewijs hengsten worden aangewezen voor een onderzoek op het gebruik van
ongeoorloofde middelen.
3. Indien een hengst wordt aangewezen voor een onderzoek ongeoorloofde middelen, dient de eigenaar volledige medewerking
te verlenen.
4. Indien bij een hengst een ongeoorloofd middel wordt aangetroffen, dan zal dit conform het reglement gepubliceerd worden in
het NRPS-nieuws met vermelding van naam en adres van de eigenaar en naam en registratienummer van de hengst.
5. Hengsten waarbij het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen wordt aangetoond zijn daarmede uitgesloten van
verder deelname aan de hengstenkeuring en worden niet in het stamboek ingeschreven.
Artikel 8. Veterinaire onderzoeken
1. Röntgenonderzoek
Alle voor het eerst goedgekeurde of erkende hengsten dienen een door het NRPS verplicht voorgeschreven röntgenologisch
onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd door een erkende keuringsdierenarts paard. De foto’s
dienen te worden beoordeeld door de Röntgenologische Beoordelingscommissie van de Faculteit voor Diergeneeskunde te
Utrecht.
2. Cornageonderzoek
Alle voor het eerst goedgekeurde of erkende rijpaardhengsten, Anglo-Arabische volbloeds en Engelse volbloeds dienen een
door het NRPS verplicht voorgeschreven laryngoscopisch onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd
door een erkende keuringsdierenarts paard. De hengsten dienen te beschikken over een normaal en goed functionerend
ademhalingsapparaat. Dit onderzoek dient op film/dvd te worden vastgelegd en zal door een, door het NRPS aan te wijzen
erkend specialist beoordeeld worden. Wanneer blijkt dat een hengst afwijkingen vertoont zal de hengst niet goedgekeurd c.q.
erkend worden.
3. Spermaonderzoek
Alle nieuw goedgekeurde of erkende hengsten moeten worden onderworpen aan een onderzoek naar de kwaliteit van hun
sperma bij de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Deze laatste instantie is tevens als beroepsinstantie aangewezen. Het
sperma dient aan de eisen te voldoen die het NRPS heeft vastgesteld.
4. DNA-onderzoek
De veterinair zal tijdens het veterinaire onderzoek van de te keuren hengsten op de hengstenkeuring haren trekken voor het
bepalen van het DNA. In het geval waarin sprake is van erkenning van een hengst die al is goedgekeurd bij een ander EUerkend stamboek, en het DNA reeds is bepaald door dat stamboek, is identificatie middels schets en transponder toereikend.
5. SCID-onderzoek
Hengsten met 25% of meer Arabischbloed dienen geheel SCID vrij te zijn. Dit zal door middel van DNA-onderzoek
gecontroleerd te worden.
6. CA-onderzoek
Hengsten met 25% of meer Arabisch bloed dienen onderzocht te worden op CA. Dit zal door middel van DNA-onderzoek
gecontroleerd te worden, blijkt de hengst drager dan wordt dit bij de informatie van de hengst toegevoegd.
7. LFS-onderzoek
Hengsten met 25 % of meer Arabisch bloed dienen onderzocht te worden op LFS. Dit zal door middel van DNA-onderzoek
gecontroleerd te worden, blijkt de hengst drager dan wordt dit bij de informatie van de hengst toegevoegd.
8. Myotonie-onderzoek
Hengsten met 25 % of meer New Forest bloed dienen onderzocht te worden op myotonie. Dit zal door middel van DNAonderzoek gecontroleerd te worden, blijkt de hengst drager dan wordt dit bij de informatie van de hengst toegevoegd.
9. Kosten diverse onderzoeken
De kosten van het röntgen-, cornage-, sperma-, DNA-, SCID-, CA en LFS-onderzoek zijn voor rekening van de eigenaar.
Het NRPS draagt €195 ex.btw. bij in de kosten voor het röntgenonderzoek van aangewezen rijponyhengsten die gemaakt
worden in het kader van de NRPS-hengstenkeuring. Deze NRPS-bijdrage zal met de kosten voor stamboekopname worden
verrekend.
Met de Faculteit Utrecht is een prijsafspraak gemaakt voor het röntgenonderzoek van NRPS-ponyhengsten: €350,- ex.btw.
10. Planning van de diverse onderzoeken
De afspraken die gemaakt worden voor de diverse onderzoeken worden gecoördineerd door het stamboekbureau.
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Artikel 9. Inspectie hengstenmoeder
Indien een hengst na de 2 e bezichtiging in principe voor de NRPS-showdag is aangewezen, dient in aanvulling op de veterinaire
onderzoeken als bedoeld in artikel 8, tevens de moeder van de betrokken hengst te worden geïnspecteerd door een delegatie van
of namens de hengstenkeuringscommissie. De uitkomst van deze inspectie is, naast de uitslag van het gehele veterinaire
onderzoek, medebepalend of de betrokken hengst definitief op de NRPS-showdag mag verschijnen. Een in het buitenland
geregistreerde hengstenmoeder dient ook geïnspecteerd te worden. De reiskosten vanaf de Nederlandse grens (€0,28 per km) en
eventuele verblijfkosten van deze delegatie zijn voor rekening van de eigenaar.
Indien een in het buitenland geregistreerde hengstenmoeder niet bezocht kan worden, kan, in uitzonderlijke gevallen, volstaan
worden met zeer recente video opnames van de betrokken merrie. Details van de opname zullen dan worden verstrekt.
De eigenaar dient tevens een kopie van het registratiebewijs van de betrokken merrie te overleggen alsmede haren ten behoeve
van een controle op juistheid van de afstamming. De kosten van dit extra DNA-onderzoek zijn voor rekening van de eigenaar.
In alle andere gevallen ter beoordeling van de hengstenkeuringscommissie.
Artikel 10. Nakeuring
Op de nakeuring mogen hengsten verschijnen:
a. die ingeschreven staan voor de hengstenkeuring, maar middels een gedetailleerd veterinair attest zich afgemeld hebben
vóór de eerste bezichtiging, of,
b. waarbij tijdens de eerste/tweede bezichtiging een veterinair probleem is geconstateerd.
Artikel 11. Goedkeuring, Erkenning, Beroep, Herkeuring, Termijn goedkeuring
1. Besluit goedkeuring c.q. erkenning.
Op grond van de gegevens uit het gehele onderzoek beslist de hengstenkeuringscommissie of een hengst goedgekeurd c.q.
erkend wordt.
2 Beroep
Uitsluitend aan de eigenaren van afgewezen hengsten zal informatie verstrekt worden over de redenen die tot uitsluiting van
de hengst hebben geleid. Eigenaren die tegen de beslissing in beroep willen gaan dienen dit binnen 8 dagen nadat zij van
deze beslissing op de hoogte zijn gesteld, schriftelijk te melden bij het stamboekkantoor van het NRPS.
3 Herkeuring
De herkeuring zal geschieden door de herkeuringscommissie. Deze herbeoordeling zal plaatsvinden op een datum en locatie
nader te bepalen door het NRPS.
4 Besluit na Herkeuring
De herkeuringscommissie beslist met inachtneming van de gegevens uit het gehele onderzoek en de gegevens verkregen
tijdens de herbeoordeling opnieuw over de goedkeuring c.q. erkenning. De kosten voor de herkeuring zijn voor rekening van
de eigenaar. Indien de hengst door de herkeuringscommissie goedgekeurd of erkend wordt, vindt restitutie van de kosten van
de herkeuring plaats.
Artikel 12. Opname stamboek en Registratie dekkingen
1. Alle goedgekeurde hengsten worden opgenomen in het stamboek van de desbetreffende fokrichting binnen het NRPS. Het
registratiebewijs zal conform worden aangepast.
2. Indien het NRPS het eerste Nederlandse stamboek is dat de hengst heeft goedgekeurd als vaderdier, dient iedere dekking
door de goedgekeurde hengst doorgegeven te worden aan het NRPS op een met het NRPS afgesproken wijze, ongeacht bij
welk stamboek de hengst als veulen stond ingeschreven.
3. Omwille van het doel van het NRPS, zoals vermeld in de artikelen 3 en 4 van de Statuten, dient de hengstenhouder tezamen
met de dekking de naam van de merrie en de NAW-gegevens van de merriehouder te verstrekken aan het NRPS.
4. Vanaf 1 januari 2017 heeft het NRPS zowel voor de hengstenhouder als de merriehouder de dekafdracht afgeschaft.
Artikel 13. Verrichtingsonderzoek
1. Met in achtneming van de gestelde minimumleeftijd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, dienen de hengsten binnen
een jaar nadat de goedkeuring voor het dekken van merries is verkregen, het verrichtingsonderzoek met goed gevolg af te
hebben gelegd. Voor pony’s geldt een termijn van 2 jaren, doch uitsluitend indien zij niet aan de minimumleeftijd kunnen
voldoen.
2. De minimumleeftijd voor hengsten om aan het verrichtingsonderzoek mee te kunnen doen is voor paarden 3 jaar en voor
pony’s 4 jaar.
3. Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid dispensatie voor het verrichtingsonderzoek te verlenen, een verkort
verrichtingsonderzoek voor te schrijven, uitstel te verlenen voor het verrichtingsonderzoek, dan wel de verrichtingscommissie
verzoeken een hengst tijdens een reguliere wedstrijd te beoordelen.
4. Dispensatie voor het verrichtingsonderzoek kan gegeven worden op basis van de sportprestaties.
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Artikel 14. Eerste Nakomelingenonderzoek
1. In het tweede dekjaar zal in augustus/september de eerste jaargang uitsluitend NRPS geregistreerde veulens aselect worden
beoordeeld om het vererven van ongewenste exterieureigenschappen vroegtijdig te signaleren.
2. De eigenaar van de betrokken hengst dient zorg te dragen dat, ten behoeve van dit nakomelingenonderzoek, de veulens
tegelijk op één locatie in Nederland voor de beoordeling worden aangeboden. De locatie wordt vastgesteld in overleg met het
stamboekbureau.
3. De eigenaar van de betrokken hengst dient 20% van het aantal in het eerste jaar bij het NRPS geregistreerde veulens met een
minimum van 10 dieren ter beoordeling aan te bieden. Voor ponyhengsten geldt een minimum van 5 dieren. Veulens die
geregistreerd zijn bij andere stamboeken worden niet in de beoordeling meegenomen.
4. Indien de hengstenkeuringscommissie van mening is dat de hengst een negatieve bijdrage levert aan de fokkerij kan de
goedkeuring van de betrokken hengst terstond worden ingetrokken. Het intrekken van de goedkeuring zal schriftelijk worden
bevestigd en tevens, ten behoeve van de leden, zo spoedig mogelijk in het NRPS-nieuws worden vermeld.
5. Indien de hengstenkeuringscommissie niet geheel overtuigd is van het feit of de hengst een positieve bijdrage levert aan de
fokkerij of indien minder dan het in lid 3 gestelde aantal veulens worden aangeboden, kan de hengstenkeuringscommissie
besluiten dat in augustus/september van het derde dekjaar ook 20% van de tweede jaargang NRPS geregistreerde veulens
met een minimum van 10 dieren aselect getoond en beoordeeld dienen te worden. Voor ponyhengsten geldt een minimum van
5 dieren.
6. Het eerste nakomelingenonderzoek zal ruime media-aandacht krijgen.
7. De kosten van dit nakomelingenonderzoek zijn opgenomen in de tarievenlijst.
Artikel 15. Definitieve Nakomelingenonderzoek
1. Vanaf het vijfde dekjaar dienen een aantal van de oudere nakomelingen van de betrokken hengst aselect beoordeeld te
worden. Deze nakomelingen dienen minimaal 4 jaar oud te zijn.
2. De eigenaar van de betrokken hengst dient zorg te dragen dat, ten behoeve van dit nakomelingenonderzoek, de
nakomelingen als bedoeld in lid 1, tegelijk op één locatie in Nederland voor de beoordeling worden aangeboden. De locatie
wordt vastgesteld in overleg met het stamboekbureau.
3. De eigenaar van de betrokken hengst dient 20% van het aantal bij het NRPS geregistreerde nakomelingen met een minimum
van 10 dieren ter beoordeling aan te bieden. Voor ponyhengsten geldt een minimum van 5 dieren. Nakomelingen die
geregistreerd zijn bij andere stamboeken worden niet in de beoordeling meegenomen.
4. Indien de hengstenkeuringscommissie van mening is dat de hengst een negatieve bijdrage levert aan de fokkerij kan de
goedkeuring van de betrokken hengst terstond worden ingetrokken. Het intrekken van de goedkeuring zal schriftelijk worden
bevestigd en tevens, ten behoeve van de leden, zo spoedig mogelijk in het NRPS-nieuws worden vermeld.
5. Hengsten die dit nakomelingenonderzoek met goed gevolg hebben afgelegd krijgen op de eerstvolgende
Hengstenkeuring/Showdag een goedkeurings- c.q. erkenningstermijn van 3 jaren.
6. De kosten van dit nakomelingen onderzoek zijn opgenomen in de tarievenlijst.
7. Bij te weinig getoonde geregistreerde nakomelingen kan het algemeen bestuur, de sportprestaties in acht nemend, uitstel
verlenen.
Artikel 16. Overige bepalingen
1. Alle hengsten dienen op de eerste beoordelingsdag voordat de hengst voor de hengstenkeuringscommissie verschijnt te
worden gemeten. Na goedkeuring zal ten tijde van het verrichtingsonderzoek en, indien de goedkeuring gehandhaafd blijft, op
8-jarige leeftijd nogmaals de stokmaat opgenomen worden.
2. Deelnemende hengsten mogen zowel alleen voor als rondom beslagen zijn, doch uitsluitend met standaard ijzers met een
maximale dikte van 8mm. Bijzondere voorzieningen mogen niet zijn aangebracht.
1.

Bij het niet kunnen of willen nakomen aan de eisen gesteld in artikel 17 inzake het Definitieve nakomelingenonderzoek, zal,
met inachtneming van artikel 38 van de Statuten en artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement, aan de eigenaar een boete
worden opgelegd worden van ten hoogste € 1000. Daarnaast kan het algemeen bestuur besluiten de goedkeuring/erkenning
op te schorten of in te trekken.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. Het NRPS is tijdens keuringen en andere evenementen niet aansprakelijk voor schade aan derden veroorzaakt door haar
werknemers, commissieleden, medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden voor zover geen sprake is van grove nalatigheid of
schuld.
2. Het NRPS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke (financiële) schade dan ook naar aanleiding van genomen
(keurings-)beslissingen, gepubliceerde uitslagen of voor het wel of niet toekennen van een predicaat, door NRPScommissieleden of het algemeen bestuur.
3. Het NRPS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade tijdens keuringen aan of door derden veroorzaakt door of
aan het paard of pony of diens begeleider(s). De deelnemers aan keuringen dienen in ieder geval voor de duur van de
keuringen zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.
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