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ALGEMEEN   

Artikel 1 
I Het Stamboek Volbloeds vormt onderdeel van de N.D.R.-organisatie en is als enige gerechtigd 

tot het registreren van Volbloeds in het Stamboek en is daarbij gehouden aan de door het 
Ministerie van Economische zaken vastgestelde regelgeving, onder uitvoering van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

II Een Volbloed is een paard opgenomen in een Stamboek voor Volbloeds, welk Stamboek wordt 
gevoerd door een Stamboekorganisatie die is erkend door de International Stud Book Commitee 
en voldoet aan de voorwaarden, zoals omschreven in het International Agreement on Breeding, 
Racing en Wagering, verder in dit reglement aangeduid als I.A.B.R. 

 
DOEL 

 
Artikel 2 
Het Stamboek stelt zich ten doel bevordering van de belangen van de rensport, in het bijzonder door de 
kwaliteit van Volbloeds door middel van de fokkerij te verbeteren. 

 
 

DEFINITIE VAN EEN VOLBLOED 
 
Artikel 3 (artikel 12 van de internationale overeenkomst inzake fokkerij, koersen en wedden) 
Een volbloed is een paard dat is opgenomen in het Volbloed stamboek dat werd goedgekeurd door de 
internationale stamboek commissie ten tijde van zijn officiële opname. 
 
I KWALIFICATIE 
 Een paard dat in aanmerking komt om opgenomen te worden zal aan alle onderstaande  

voorwaarden voldaan moeten hebben: 
Het paard zal het product moeten zijn uit een dekking tussen een hengst en een merrie, die 
beide zijn geregistreerd in een erkend Volbloed stamboek of ieder zijn gepromoveerd vanuit 
een niet-volbloed register. 
 
Indien een merrie werd geïmporteerd in het land waar haar veulen is geboren, definitief dan 
wel tijdelijk voor een periode korter dan negen maanden, dan zal een uitvoercertificaat ( of 
Breeding Clearance Notification) bij het importerende land moeten worden ingediend voordat 
het veulen kan worden geregistreerd. 

 
II DEKKING OM EEN ERKEND VEULEN TE VERKRIJGEN 
 Het volbloed moet het resultaat zijn van de dekking van een merrie door een hengst d.m.v.  

fysieke bestijging van de merrie door de hengst waarbij de merrie gedekt wordt d.m.v. 
inbrenging van de penis en ejaculatie van sperma.  

 
III DRACHT OM EEN ERKEND VEULEN TE VERKRIJGEN 
 Een natuurlijke dracht dient plaats te vinden en de bevalling moet zijn uit de merrie waarin het  

veulen werd verwekt. Ieder veulen dat het resultaat is van kunstmatige inseminatie (K.I.), 
embryo transfer (E.T.) of klonen of iedere andere vorm van genetische manipulatie die hierin 
niet nader wordt benoemd, zal niet in aanmerking komen om te worden opgenomen in een 
door de internationale stamboekcommissie erkend volbloed stamboek. 

 
IV REGISTRATIE VAN DE DEKKING EN DEKKINGSRESULTAAT 

a. De details van de dekking moeten door de hengsteigenaar en/of de erkende 
hengstenhouder genoteerd worden op een door het stamboek erkend officieel formulier of 
-elektronisch systeem waarin dient te worden vermeld:  

1. naam van de hengst 
 2. naam van de merrie 
 3. de eerste data van dekking en de laatste data van dekking door de hengst 
 4. dat de dekking op een natuurlijke manier heeft plaatsgevonden en er geen sprake is van  

    E.T., K.I. of klonen of andere manier van genetische manipulatie 
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b. De details van het veulen moeten door de merrie eigenaar of de geautoriseerde agent op 
een officieel door het stamboek erkend formulier worden vermeld waarbij dient te worden 
vermeld: 
1. naam van de hengst 
2. naam van de merrie 
3. geboortedatum van het veulen 
4. kleur van het veulen 
5. geslacht van het veulen 
6. naam van de fokker, die de eigenaar is van de merrie ten tijde van afveulenen 
7. land van afveulenen 
8. verklaring van de fokker of diens geautoriseerde agent dat het veulen geen resultaat is van 
K.I. of E.T. of klonen of iedere andere vorm van genetische manipulatie. 

 
V IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING 

De beschrijving van het veulen dient door een door het stamboek officieel erkend persoon 
plaats te vinden op een hiervoor speciaal bestemd formulier of elektronisch systeem waarbij 
dient te worden vermeld: 
1. naam van de hengst 
2. naam van de merrie 
3. datum van afveulenen 
4. geslacht van het veulen 
5. naam van de fokker, die de eigenaar is van de merrie ten tijde van het afveulenen 
6. land van geboorte 
7. een gedetailleerde beschrijving van permanente aftekeningen van het veulen waarbij alle 

benen dienen te worden beschreven, de gezichtsaftekeningen, kruinen, littekens, 
tatoeages, vriesbrandmerken en het microchipnummer, vergezeld door of kleurenfoto’s of 
lichamelijke inspectie. 

 
VI AFSTAMMINGSCONTROLE 

Het stamboek dat het volbloed registreert, moet verder bewijs eisen van de afstamming 
gebaseerd op genetische factoren die in bloed en/of haar en/of ander biologisch materiaal 
vindbaar zijn en moet garanderen: 
-dat de genetische typering is uitgevoerd door een laboratorium dat is goedgekeurd door het    
stamboek voor dit doel 
-dat het laboratorium lid is van ISAG en deelneemt aan vergelijkingstests die de goedkeuring 
van de internationale stamboekcommissie hebben 
-dat alle details voor genetische typering ten strengste vertrouwelijk gearchiveerd worden en 
uitsluitend aan andere door de internationale stamboekcommissie erkende 
stamboekorganisaties worden verstrekt 
-het stamboek draagt zorg voor een genetische typering en afstammingscontrole voor alle 
paarden die zijn aangeboden voor registratie hun stamboek 
 

VII DISKWALIFICATIE 
Modificatie van de erfelijke genoom van de volbloed, gedurende de conceptie, de dekking of in 
welk ander stadium van zijn bestaan dan ook, zal erin resulteren dat het paard zijn status als 
volbloed verliest. 

 
 

DE OPNEMING IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE VOLBLOEDS 
 
Artikel 4 
I Opneming van een product in het Stamboek Nederlandse Volbloeds vindt slechts plaats indien: 

a. het product voldoet aan alle definities van een volbloed zoals genoemd in artikel 3 
b. het  product voortkomt uit een natuurlijke dekking waarvoor een geldig dekbewijs is afgegeven 

en een geboortebericht is overgelegd waarop vermeld: 
- naam van de hengst; 
- naam van de merrie; 
- exacte datum geboorte van het veulen; 
- kleur van het veulen; 
- geslacht van het veulen; 



 4

- naam van de fokker (eigenaar van de merrie op het tijdstip van de geboorte); 
- land van geboorte. 
Voorts een verklaring van de eigenaar van de merrie dat het veulen niet het resultaat is van 
een handeling in strijd met het bepaalde in artikel 14, 15, en 16. 
Ingeval de natuurlijke dekking in het buitenland overeenkomstig heeft plaatsgevonden door 
een hengst, opgenomen in het Stamboek van een erkende buitenlandse 
Stamboekorganisatie, dient daarvoor een geldig dekbewijs in het buitenland te zijn afgegeven 
door de desbetreffende hengstenhouder en geautoriseerd te zijn door de desbetreffende 
buitenlandse Stamboekorganisatie. 

c. het geboortebericht binnen 2 maanden na geboorte bij het Stamboek is ingeleverd, dan wel 
ingeval van overmacht in ieder geval in het geboortejaar, dit ter beoordeling van het 
Stamboek; 

d. voor zover van toepassing aan de hand van al dan niet op aanwijzing van het Stamboek door 
het Stamboek voorgeschreven controlemaatregelen is komen vast te staan, dat de 
afstamming van het product overeenstemt met de op de bescheiden vermelde 
afstammingsgegevens, zoals in dit reglement bedoeld; 

e. de financiële verplichtingen voortvloeiende uit de opneming in het Stamboek zijn nagekomen; 
f. de identiteit van het te registreren veulen door middel van een afstammingscontrole via 

D.N.A.-onderzoek en/of een bloedgroepenonderzoek door het Stamboek is vastgesteld en 
een signalementschets door een daartoe bevoegde door het Stamboek aangewezen 
dierenarts of functionaris is opgemaakt vóór het tijdstip waarop het veulen de moeder verlaat. 

II Bij opneming in het Stamboek krijgt de Volbloed een stamboeknummer toegewezen. 
 

 
DE DEFINITIEF INGEVOERDE VOLBLOEDS 

 
Artikel 5    
In het Stamboek worden opgenomen Volbloeds, definitief in Nederland ingevoerd, die blijkens de 
gegevens op het uitvoercertificaat zijn opgenomen in het Stamboek van een erkende 
Stamboekorganisatie van het geboorteland, mits wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6. 
 

 
REGISTRATIE VAN IN HET BUITENLAND ERKENDE VOLBLOEDS 

 
Artikel 6 
I Opneming in het stamboek Volbloeds vindt plaats, indien de volgende bescheiden bij het  

Stamboek zijn gedeponeerd: 
a. een uitvoercertificaat, afgegeven door een erkende buitenlandse  Stamboekorganisatie 

voorzien van de gegevens die het onderzoek naar de identiteit, zoals bedoeld in lid III 
mogelijk maakt; 

b. een bewijs, afgegeven door de corresponderende erkende buitenlandse Stamboek 
organisatie, dat de Volbloed niet is gediskwalificeerd; 

c. het paspoort, voorzien van de door de Stamboekorganisatie verstrekte gegevens. 
II De ingevoerde Volbloed dient volledig overeen te komen met alle op het buitenlandse uitvoer- 

certificaat, en het bij het paard behorende paspoort vermelde gegevens. 
III Het Stamboek kan bovendien alle inlichtingen en de overlegging van die stukken verlangen, 

die zij voor de juiste registratie meent nodig te hebben. 
 Het Stamboek kan bepalen dat de identiteit van buitenlandse Volbloeds door middel van 

bloedgroepen-en/of D.N.A.-onderzoek wordt vastgesteld ter controle en bevestiging van de 
gegevens. 

IV Ieder Volbloed krijgt een UELN registernummer toegewezen. 
 

 
HET VERWIJDEREN UIT HET STAMBOEK NEDERLANDSE VOLBLOEDS  

 
Artikel 7 
I Ingeval bij wijze van maatregel een Volbloed uit het Stamboek Nederlandse Volbloeds wordt 

verwijderd kan de eigenaar van de Volbloed tegen deze beslissing bezwaar aantekenen bij 
het Tuchtcollege, op de wijze zoals bepaald in artikel 43, lid VII en lid X van het Deelnemers 
Reglement.  
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II Het Stamboek heeft de mogelijkheid, in overleg met de Stamboekcommissie, bij wijze van 
maatregel een Volbloed uit het Stamboek Nederlandse Volbloeds te verwijderen indien: 
a. er sprake blijkt te zijn van valsheid in geschrifte; 
b.         er wordt aangetoond dat een Volbloed op onjuiste wijze in het Stamboek is opgenomen; 
c. er sprake blijkt te zijn van onjuiste gegevensverstrekking door een geregistreerde 

eigenaar of een buitenlandse organisatie; 
d.      een eigenaar weigert medewerking te verlenen, binnen een door het Stamboek      
            bepaalde tijd, aan een signalement controle, een identiteitscontrole door middel van      
            DNA- of bloedgroepenonderzoek en controle door middel van de geïmplanteerde    
            identificatietransponder; 
e.     de desbetreffende Volbloed niet de geregistreerde Volbloed blijkt te zijn. 

III Indien op grond van het bepaalde onder a. tot en met e. een Volbloed uit het Stamboek 
Nederlandse Volbloeds wordt verwijderd wegens opzet, schuld of grove onachtzaamheid, zal 
het Stamboek de zaak ter verdere behandeling voorleggen aan de Gevolmachtigde, zoals 
bedoeld in artikel 4 van het Tucht Reglement. 

IV Een eenmaal uit het Stamboek Nederlandse Volbloeds verwijderde Volbloed kan daarin niet 
meer worden opgenomen, tenzij naar het oordeel van het Stamboek blijkt, dat:  
a. er sprake is geweest van overmacht; 
b. aan de hand van een onderzoek wordt aangetoond dat de genomen maatregel op een 

vergissing berustte; 
c. op grond van een door het Tuchtcollege gedane uitspraak, naar aanleiding van een in 

gang gezette strafprocedure blijkt, dat de maatregel op onjuiste gronden is genomen; 
d.         op grond van het bepaalde in artikel 43 van het Deelnemers Reglement een door 
             betrokkene bij het Tuchtcollege aangetekend bezwaar blijkt, dat de maatregel op    
             onjuiste gronden is genomen.  
 

DE IDENTITEITSPAPIEREN 

BEWIJS VAN INSCHRIJVING EN PASPOORT 

Artikel 8 
I Het Stamboek geeft uiterlijk zes maanden na de geboorte van het veulen een Bewijs van 

Inschrijving en Paspoort af van elk in het Stamboek Nederlandse Volbloeds ingeschreven 
veulen aan degene, op wiens naam het paard staat ingeschreven, voorzien van de navolgende 
gegevens: 
- naam van het veulen; 
- afstamming (4 generaties); 
- exacte datum van geboorte; 
- kleur; 
- gedetailleerde beschrijving van de kentekens; 
- geslacht;  
- fokker; 
- eigenaar; 
- nummer van de identificatietransponder; 
- U.E.L.N.-nummer; 
- stamboeknummer. 
Het Bewijs van Inschrijving en Paspoort zijn slechts geldig voor degene, die als eigenaar staat 
ingeschreven. Het paspoort dient het paard te allen tijde te vergezellen. Het Bewijs van 
Inschrijving en het Paspoort zijn eigendom van het Stamboek en moeten op aanvrage van een 
door het Stamboek aangewezen functionaris getoond kunnen worden. 

II Bij verkoop van een volbloed dient het Bewijs van Inschrijving behorend bij de betreffende 
volbloed aan het Stamboek te worden toegezonden. Het bewijs van inschrijving dient vergezeld 
te gaan  van het verkoopformulier, zoals bedoeld in artikel 11, lid I van het Deelnemers 
Reglement. Wanneer hieraan is voldaan en de koper, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, 
lid II van het Deelnemers Reglement als eigenaar in het Register van Deelnemers is 
ingeschreven, volgt overschrijving van het paard op diens naam. 

III Verkoop zonder papieren van een Volbloed wordt niet geregistreerd. 
IV Van de afmelding van een Volbloed wordt in het Stamboek aantekening gemaakt. Van 

Volbloeds die zijn afgemeld zullen geen afstammelingen in het  Stamboek worden opgenomen. 
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VI Volbloeds, waarvan het uiterlijk niet of niet volledig overeenstemt met het op het Bewijs van 
Inschrijving en bij het paard behorende Paspoort opgenomen signalement, evenals paarden, 
waarvan de afstamming onjuist blijkt te zijn opgegeven, kunnen uit het Stamboek worden 
verwijderd. 

VII Voor definitief ingevoerde volbloeds wordt na invoer een bewijs van inschrijving afgegeven. 

DE IDENTIFICATIETRANSPONDER 

 
Artikel 9 
I Bij registratie van Volbloeds is de verplichting opgelegd dat de Volbloed wordt voorzien van 

een identificatietransponder (verder te noemen transponder). 
II De transponder dient als hulpmiddel bij identificatie.  
III De transponder wordt onderhuids in de linker halsvlakte van de Volbloed geïmplanteerd. 
IV De transponder voorziet in toewijzing van een voor elke Volbloed unieke uit vijftien cijfers 

bestaande code, die in het Stamboek wordt aangetekend en op het Bewijs van Inschrijving en 
in het Paspoort wordt vermeld.  

V Het is verboden een Volbloed te vervoeren of te doen vervoeren dat niet is voorzien van een 
transponder, dit met inachtneming van het bepaalde in lid VI. 

VI Voor veulens geldt dat de transponder uiterlijk zes maanden na de geboorte moet zijn 
geïmplanteerd. 

DE MUTATIES 

 
Artikel 10 
I Indien een Volbloed gestorven is, dient daarvan door de eigenaar terstond opgave worden 

gedaan aan het Stamboek en het Bewijs van Inschrijving en het Paspoort aan het Stamboek te 
worden teruggezonden.  

II Indien gegevens van de Volbloed, zoals de kleur of de kentekenen anders zijn dan vermeld op 
het Bewijs van Inschrijving en/of het Paspoort of ingeval een hengst gecastreerd is, moet 
daarvan terstond opgave worden gedaan aan het Stamboek met gelijktijdige terugzending van 
het Bewijs van Inschrijving en het bij de Volbloed behorende Paspoort. 

III Tot het aanbrengen van mutaties in de documenten is uitsluitend het Stamboek bevoegd. 

DE DEKKINGEN 

 
Artikel 11 
I Aanvragen voor het ter dekking stellen van een hengst dienen vóór 31 januari van het jaar van 

dekking bij de Secretaris van het Stamboek te worden ingediend en kunnen uiterlijk tot 1 juni in 
het jaar van dekking worden ingediend. De aanvraag dient te geschieden voordat de hengst 
ter dekking gesteld wordt. 

II De hengsthouder wordt in het bezit gesteld van een op naam van de desbetreffende hengst 
gesteld dekboek voor het betreffende dekseizoen. Het dekseizoen is van 15 februari tot 15 
augustus. 

III Dekkingen dienen binnen 2 maanden te zijn gemeld aan het Stamboek. Dekkingen zullen  
worden geregistreerd, indien deze worden aangemeld door middel van het door het Stamboek  
beschikbaar gesteld formulier. 

 Op dit formulier dient te worden vermeld: 
- naam van de hengst; 
- naam van de merrie; 
- de datum waarop de dekking heeft plaatsgevonden of data van meerdere dekkingen; 
Voorts dient de hengsthouder te verklaren dat de inseminatie op natuurlijke wijze heeft 
plaatsgevonden en niet is gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 14, 15 en 16. 

IV  De merriehouder wordt door de hengsthouder in het bezit gesteld van een dekbewijs 
V Voor een dekking in het buitenland dient een tijdelijk exportcertificaat of een aantekening in 

paspoort te worden aangevraagd voordat de dekking plaats vindt. 
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DE NAAMGEVING 

 

Artikel 12 
I De registratie van een naam voor een paard kan alleen plaatsvinden door- of met 

toestemming van het stamboek van het land van geboorte. Voor een in het buitenland 
geboren paard moet de aanvraag voor naamgeving gedaan worden door het land waar het 
export certificaat is gedeponeerd. Het land van geboorte wordt toegevoegd. De wijziging van 
een naam die reeds geregistreerd en gepubliceerd werd kan alleen gewijzigd worden door de 
autoriteit die de originele naam geregistreerd heeft. Betreffende namen die geregistreerd zijn 
en niet zijn beschermd vormen de onderstaande regels voor hergebruik van die namen: 

Voor hengsten, 15 jaar na hun dood of 15 jaar na de laatste dekking van merries of op 
35 jarige leeftijd 
Voor fokmerries, 10 jaar na hun dood of 10 jaar na de laatste veulenregistratie of 
dekking, of op 25 jarige leeftijd 
Alle andere paarden, 5 jaar na hun dood of op 20 jarige leeftijd 

II Namen kunnen niet geaccepteerd worden als zij vallen onder bovenstaande regels en kunnen 
ook niet opnieuw gebruikt worden indien:  
a. zij voorkomen op de internationale lijst van beschermde namen 
b. zij bestaan uit meer dan 18 karakters inclusief tekens of lege ruimten/spaties 
c. zij de naam vormen van een publiek persoon zonder toestemming van de betreffende 

persoon en/of zijn of haar familie of namen van commercieel belang zonder de 
noodzakelijke toestemming 

d. zij worden gevolgd door nummers 
e. zij helemaal- of gedeeltelijk bestaan uit: initialen, figuren, koppeltekens, punten, komma’s, 

tekens, uitroeptekens, aanhalingstekens, schuine streep voor- of achterwaarts of niet 
genoemde leestekens 

f. zij suggestief of vulgair zijn, obscene of beledigend, namen die getuigen van slechte 
smaak of namen die aanmatigend zijn, namen die politiek of religieus of ethisch 
onverantwoord zijn 

g. zij in uitspraak lijken op of gelijk zijn aan namen van de beschermde namen lijst of reeds 
bestaande namen van paarden die binnen 10 jaar van hetzelfde geboortejaar van het 
betreffende paard zijn 

h. zij beginnen met een ander teken dan een letter. 
III Voor ieder Volbloed dient uiterlijk op 1 april van het jaar waarin een product 2 jaar geworden is 

een naam te worden opgegeven. 
 

DE STOETERIJNAAM 

 
Artikel 13 
I Fokkers kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 na toestemming van het 

Stamboek te hebben verkregen aan de namen van veulens een stoeterijnaam verbinden. 
Tegen éénmalige betaling van door de N.D.R. vast te stellen en in het Officieel Bulletin te 
publiceren kosten, kunnen stoeterijnamen worden geregistreerd. 

II Geregistreerde stoeterijnamen mogen uitsluitend gebruikt worden door personen op wiens 
naam de desbetreffende registratie heeft plaatsgevonden. 

 

DE KUNSTMATIGE INSEMINATIE EN EMBRYOTRANSPLANTATIE 

 
KUNSTMATIGE INSEMINATIE 
Artikel 14 
I Toepassing van kunstmatige inseminatie bij Volbloedmerries is op grond van internationaal 

geldende voorschriften (I.A.B.R.) niet toegestaan. 
II Volbloedveulens die door middel van kunstmatige inseminatie zijn verwekt worden niet in het 

Stamboek Nederlandse Volbloeds opgenomen. 
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EMBRYOTRANSPLANTATIE 
Artikel 15 
I Aanvragen voor toepassing van embryotransplantatie bij Volbloedmerries worden op grond van 

internationaal geldende voorschriften niet in behandeling genomen. 
II Veulens van Volbloedmerries waarbij embryotransplantatie is toegepast worden niet in het 

Stamboek Nederlandse Volbloeds opgenomen. 
 
HET KLONEN EN GENETISCHE MANIPULATIE 
Artikel 16 
I Klonen, waaronder te verstaan het door vegetatieve voortplanting genetisch identieke 

producten te verkrijgen is niet toegestaan. 
II Genetische manipulatie, waaronder te verstaan het aanbrengen van kunstmatige 

veranderingen in het genetische materiaal, is niet toegestaan. 
III Veulens van Volbloedmerries waarbij gehandeld is in strijd met het bepaalde In lid I en/of lid II 

worden niet in het Stamboek Nederlandse Volbloeds opgenomen. 
 
 

DE EXPORT EN IMPORT 
 

TIJDELIJKE EXPORT 
Artikel 17 
I  Bij tijdelijke export van een niet aan wedstrijden deelnemende Volbloed dient een tijdelijk 

uitvoercertificaat (clearence) te worden aangevraagd voordat het paard vertrekt. Het paard 
dient terug te keren naar het land van herkomst binnen de op het uitvoercertificaat gestelde 
termijn (met een maximum van negen maanden) en overeenkomstig het gestelde doel op het 
uitvoercertificaat. 

II Ingeval bij tijdelijke export de termijn van negen maanden wordt overschreden zal de Volbloed 
worden beschouwd definitief te zijn geëxporteerd en zal het land van export zorgdragen voor 
toezending van het exportcertificaat voorzien van alle op de Volbloed betrekking hebbende 
gegevens, dit met inachtneming van het gestelde in artikel 18 tweede alinea. 

 
DEFINITIEVE EXPORT 
Artikel 18 
Indien de periode van export de negen maanden overschrijdt en/of als de bestemming wordt 
aangepast zonder de betreffende organisaties hiervan in kennis te stellen en/of indien men niet 
voornemens is terug te keren naar het land van herkomst, dan wordt een Volbloed gezien als zijnde 
definitief uitgevoerd. Het Stamboek zal er dan voor instaan  dat het exportcertificaat en alle relevante 
benodigdheden aan de betreffende organisatie van het land van bestemming wordt verstrekt.  
 
Ingeval de Stamboekorganisatie van het land van bestemming niet is erkend zal worden volstaan met 
toezending van een kopie van het exportcertificaat en blijft het origineel onder berusting van het land 
van export tot het wordt opgevraagd door een erkende Stamboekorganisatie. 

 
DE PUBLICATIES 

 
Artikel 19 
I Van het geen van belang is voor de fokkers zal mededeling worden gedaan in het Officieel 
 Bulletin, zoals: 

- veulens die zijn aangemeld voor opname in het Stamboek Nederlandse Volbloeds; 
- Volbloeds die wederom zijn opgenomen in het Stamboek Nederlandse Volbloeds;  
- Volbloeds, die gestorven zijn; 
- Volbloeds, die veranderd zijn in ruin; 
- Volbloeds, die definitief zijn geëxporteerd; 
- Volbloeds, die definitief zijn geïmporteerd; 
- naamgeving; 
- opgelegde heffingen; 
- plaatsing op de lijst wegens onbekende bezitsverhouding; 
- verkoop; 
- verhuur. 
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II Het Stamboek verstrekt jaarlijks een overzicht van door haar geregistreerde gegevens op haar 
website (return of mares). 

III Het Stamboek draagt er zorg voor dat periodiek een Stamboek Volbloeds verschijnt, waarin 
opgenomen alle op de fokkerij betrekking hebbende gegevens. 
 

 
REGISTER NIET ERKENDE VOLBLOEDS 

 
Opneming in het Register niet erkende Volbloeds (Volbloeds die niet zijn opgenomen in een erkend 
Stamboek, echter wel voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden) vindt plaats, op grond van in 
het I.A.B.R. Artikel 13 gestelde regels, die op aanvraag bij het Stamboek verkrijgbaar zijn. 
 
 

 
 

 
 


