
Voorstel wijziging Keuringsreglement Hoofdstuk III 

Toelichting bij de voorgenomen wijzigingen 

Het Keuringsreglement zal worden gesplitst in 3 hoofdstukken: 

1. Keuringen voor jeugdpony’s, merries en ruinen 

2. Te behalen predicaten 

3. Hengstenkeuring en hengstenselectie 

Uitgangspunt: elk (nieuw) lid moet hierin alles kunnen vinden over onze keuringen 

 

Inhoud Hoofdstuk III: 

 Artikel 1 (Inleiding) 

 Artikel 2 (Keuringen) 

 Artikel 3 (Selectiecommissie) 

 Artikel 4 (Selectieresultaat en licentietermijnen voor stamboekhengsten met een 

selectielicentie) 

 Artikel 5 (Stamboekhengst met selectielicentie) 

 Artikel 6 (Stamboekhengst met basislicentie) 

 Artikel 7 (Spermaonderzoek) 

 Artikel 8 (DNA onderzoek) 

 Artikel 9 (Beoordeling fokkerijresultaten HK2019 en later) 

 Artikel 10 (Beoordeling fokkerijresultaten HK2006 t/m HK2018) 

 Artikel 11 (Beoordeling fokkerijresultaten HK1993 t/m HK2005) 

 

 

De wijzigingen zijn als volgt weergegeven: 

1. de zwarte tekst is gebaseerd op de huidige teksten. 

2. Voor de leesbaarheid is de tekst van ‘oude’ artikel er in blauw onder geplakt 

3. teksten in groen is nieuw toegevoegd tekst. Nieuw niet in de zin van een wijziging, maar 

verduidelijking van wat reeds bestaat of gewoon is binnen het NSPS. 

 

Voorbeeld: 

 

 Artikel 1 – Inleiding 

 Dit reglement kan worden aangehaald als Keuringsreglement NSPS. Dit reglement wordt vastgesteld en 

gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 van de Statuten van het NSPS op basis van de 

door de Algemene ledenvergadering vastgestelde besluiten en door het Bestuur genomen 

uitvoeringsmaatregelen. 

 Oude tekst artikel 1: 

 Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 van de 

Statuten van het NSPS. 

 Artikel 2 - Soorten keuringen  

 Dit artikel is helemaal nieuw  

 Het NSPS kent de volgende keuringen:  
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Hoofdstuk III - Hengstenselectie en hengstenkeuring 

Dit deel van het reglement omvat de regels met betrekking tot het hele traject van selectie van 

hengsten voor opname in het stamboek en het verkrijgen van een deklicentie. Daarbij omvat dit 

reglement tevens de vervolgbepalingen na inschrijving van hengsten in het stamboekregister.  

Artikel 1 - Inleiding  

De selectie van hengsten voor opname in het stamboek en het verkrijgen van een deklicentie 

bestaat uit diverse onderdelen. Aan het eind van het selectietraject wordt op basis van alle 

verzamelde informatie/beoordeling besloten of een hengst wordt ingeschreven in het 

stamboekregister en of er een selectielicentie wordt toegekend. 

De selectiecriteria zijn: afstamming, exterieur, beweging en diverse veterinaire aspecten.  

Na inschrijving in het stamboekregister worden de stamboekhengsten die een selectielicentie 

toegekend hebben gekregen op basis van de kwaliteit van de nakomelingen beoordeeld door 

middel van een nakomelingenonderzoek. Tevens worden zij verspreid over meerdere jaren 

beoordeeld tijdens de premiekeuring voor hengsten.  

 

Artikel 2 – Keuringen 

Voorheen artikel 10 en 11  

Het NSPS kent de volgende hengstenkeuringen:  

1. Voor het eerst te keuren hengsten 

 I. Voor de voor het eerst te keuren hengsten worden in het verenigingsorgaan en op de 

website van het NSPS de inschrijvingsvoorwaarden gepubliceerd. 

 II. Stamboekopnameinspectie en veterinaire keuring is verplicht voor alle hengsten die 

nog niet in het stamboek zijn opgenomen. 

 III. Toegang tot de keuring voor het verkrijgen van een selectielicentie hebben alleen 

hengsten die voldoen aan de voorwaarden voor opname in het Stamboek Categorie A, 

zoals nader omschreven in het Stamboekreglement. 

 IV. Eerste bezichtiging 

  De hengsten worden tijdens de eerste bezichtiging door de 

hengsten(her)keuringscommissie beoordeeld op exterieur (rastype, bouw en 

beenwerk) en beweging (stap en draf). Tijdens de eerste bezichtiging wordt de hengst 

lineair gescoord. Hengsten kunnen tijdens deze selectieronde aangewezen worden 

voor de tweede bezichtiging.  

 V. Tweede bezichtiging 

  De tweede bezichtiging bestaat uit een individuele beoordeling van een presentatie 

aan de hand en een beoordeling in een groep. De hengsten(her)keuringscommissie 

bepaalt of een hengst wordt aangewezen voor de derde bezichtiging. Bij deze 

beoordeling wordt naast het exterieur en de beweging ook de afstamming en het 

resultaat van de lineaire score en de veterinaire inspectie meegewogen. 

 VI. Derde bezichtiging 
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  De derde bezichtiging bestaat uit een beoordeling van een presentatie aan de hand in 

een groep. De hengsten(her)keuringscommissie bepaalt of een hengst wordt 

aangewezen voor een selectielicentie en daarmee een doorverwijzing ontvangt voor 

de premiekeuring. 

 VII. Werkwijze selectiecommissie 

  Ten aanzien van werkwijze van de hengsten(her)keuringscommissie bij het voor het 

eerst te keuren hengsten gelden de volgende bepalingen: 

  a. Vanuit het hoofdbestuur zijn het bestuurslid fokkerijzaken, alsmede een ander 

bestuurslid, in de rol van onafhankelijk procesbegeleider, aanwezig bij de 

vergaderingen en besprekingen van de hengsten- (her)keuringscommissie. 

  b. De inspecteur(s) die tijdens de hengstenkeuring is (zijn) belast met de uitvoering 

van de stamboekopname inspectie neemt (nemen) deel aan de besprekingen van 

de hengstenkeuringscommissie op de dag van de keuring. 

  c. Het veterinaire inspectieteam dat tijdens de hengstenkeuring is belast met de 

uitvoering van het veterinaire deel van de stamboekopname inspectie neemt 

eveneens deel aan de besprekingen van de hengstenkeuringscommissie op de dag 

van de keuring. 

  d. De veterinair adviseur van het NSPS kan de vergaderingen en besprekingen van de 

hengsten(her)keuringscommissie bijwonen en heeft daarin een adviserende stem. 

 

2. (Premie)keuring 

 De premiekeuring voor hengsten wordt gehouden in januari van elk jaar. 

 I. Hengsten die verplicht moeten verschijnen en moeten worden aangeboden voor 

primering:  

  Op de keuringsdagen in januari zijn verplicht te verschijnen en aangeboden te worden 

voor primering: 

  a. alle hengsten die voor het eerst een selectielicentie hebben ontvangen; 

  b. alle hengsten in de periode tot en met twee jaar nadat zij voor het eerst een 

selectielicentie hebben ontvangen; 

  c. alle hengsten met een basislicentie die in dat jaar promoveren naar een 

selectielicentie. Is de hengst op het moment van promotie ouder dan twaalf jaar, 

dan vervalt de primeringsplicht. 

 II. Hengsten die mogen verschijnen en aangeboden mogen worden voor primering: 

  alle hengsten met een selectielicentie, die niet ouder zijn dan twaalf jaar. 

 III. Hengsten die moeten verschijnen: 

  alle hengsten die met goed gevolg de eerste beoordelingsfase in het fokplan hebben 

afgesloten.  

 IV. Hengsten die mogen verschijnen: 

  a. alle hengsten met een selectielicentie; 

  b. stamboekhengsten met een basislicentie.  
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   Deze hengsten zullen hiervoor in een aparte rubriek worden ingedeeld en zullen 

niet door de hengstenkeuringscommissie op kwaliteitsvolgorde worden geplaatst 

noch worden beoordeeld voor primering.  

 V. Beoordelingsresultaten tijdens (premie)keuringen 

  a. Het NSPS kan aan hengsten van drie tot en met twaalf jaar jaarlijks éénmaal één 

van de volgende premies toekennen: een eerste, een tweede, een derde of geen 

premie.  

  b. In het kader van het fokplan (het halen van de gevraagde aantallen) kunnen 

hengsten die voor stamboekopname worden aangeboden, eenmalig ook voor 

primering (een eerste, tweede, derde of geen premie) worden aangeboden. Deze 

stamboekopname in combinatie met de aanbieding voor primering kan uitsluitend 

plaatsvinden op driejarige leeftijd op de veegdag van de 

stamboekopnameinspectie of tijdens de nakeuring van de Hengstenkeuring.  

  c. Indien een hengst als twenter niet heeft deelgenomen aan een premiekeuring en 

daarna op de hengstenkeuring in het Stamboek Categorie A of B wordt 

opgenomen (dus ook voor hengsten ouder dan drie jaar) worden hem twee 

verdienpunten toegekend.  

 

3. Nakeuring 

 Voor hengsten die verplicht zijn te verschijnen op de premiekeuring en daar met een 

veterinair attest afwezig blijven, bestaat de mogelijkheid om op een later moment aan 

deze verplichting te voldoen. Het veterinaire attest dient binnen drie dagen vanaf de dag 

van de keuring bij het stamboekkantoor van het NSPS te zijn ingediend. 

 De nakeuring van deze hengsten zal op een door het hoofdbestuur nader te bepalen plaats 

en tijd plaatsvinden, doch voordat het nieuwe dekseizoen begint, derhalve uiterlijk 1 april 

volgend op de premiekeuring.  

 Tijdens de nakeuring worden de hengsten individueel beoordeeld. De hengsten worden 

niet geprimeerd, tenzij het een hengst betreft in de eerste drie jaar vanaf zijn goedkeuring. 

 

4. Herkeuring 

 De geregistreerde van een hengst heeft het recht tegen de uitspraak van de 

hengstenkeuringscommissie in beroep te gaan bij de hengstenherkeuringscommissie. Voor 

de herkeuring zijn de volgende procedures van toepassing:  

 a. Alvorens tot de herkeuring te worden toegelaten dient door de geregistreerde het 

daarvoor vastgestelde tarief aan het NSPS te zijn betaald. Dit bedrag wordt aan de 

geregistreerde van de hengst gerestitueerd indien op basis van de uitspraak van de 

hengstenherkeuringscommissie de hengst alsnog in aanmerking komt voor de afgifte 

van een selectielicentie.  

 b. De hengstenherkeuringscommissie ontvangt de rapportage van de 

hengstenkeuringscommissie die aan de geregistreerde van de hengst beschikbaar is 

gesteld niet eerder dan nadat de herkeuring heeft plaatsgevonden. 
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 c. de aanvraag voor een herkeuring dient binnen acht dagen nadat de geregistreerde van 

de hengst is medegedeeld dat aan de hengst geen selectielicentie is verleend bij het 

stamboekkantoor van het NSPS te zijn ingediend. 

 

 Een eventuele veterinaire herbeoordeling zal worden verricht door de Faculteit 

Diergeneeskunde te Utrecht. 

 

Artikel 3 - Selectiecommissie  

Voorheen artikel 2 en artikel 6 

De selectiecommissie voor het selecteren van hengsten voor het verkrijgen van een deklicentie 

binnen de fokkerij zoals die door het stamboek wordt nagestreefd bestaat uit: 

1. hengsten(her)keuringscommissie; 

2. het veterinaire inspectieteam; 

3. een inspecteur die zorgdraagt voor de lineaire score; 

4. een inspecteur die zorgdraagt voor de hoogtemeting. 

 

Hengsten(her)keuringscommissie 

1. Taak 

 De hengsten(her)keuringscommissie heeft tot taak hengsten te selecteren voor het 

verkrijgen van een selectielicentie binnen de fokkerij zoals die door het stamboek wordt 

nagestreefd.  

 Indien geen van de leden van de (her)keuringscommissie dierenarts is, kan zij worden 

bijgestaan door de veterinair adviseur of bij diens verhindering door een dierenarts die 

daartoe door het hoofdbestuur wordt aangewezen. 

2. Samenstelling  

 a. De hengstenkeuringscommissie en de hengstenherkeuringscommissie bestaan elk uit 

drie leden, aangevuld met één reserve-jurylid. 

 b. Het hoofdbestuur benoemt voor beide commissies uit hun midden een voorzitter. 

3. Verkiezing 

 a. De leden van de hengstenkeuringscommissie en van de 

hengstenherkeuringscommissie worden op voordracht van het hoofdbestuur gekozen 

door de ALV.  

 b. De ALV kiest, op basis van een door het hoofdbestuur gedane enkelvoudige 

voordracht, uit het jurycorps van het NSPS het (reserve)lid voor de 

hengsten(her)keuringscommissie.  

  Het hoofdbestuur zal de voordracht voorzien van een motivering. 

 c. Om door het hoofdbestuur aan de ALV te kunnen worden voorgedragen als kandidaat-

lid voor de hengsten(her)keuringscommissie moet een jurylid minimaal aan de 

volgende eisen voldoen:  

  i. minimaal twee keer zijn herkozen als jurylid van het NSPS; 
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  ii. goed in staat zijn mondeling en schriftelijk toelichting op de hengstenkeuze te 

geven; 

  iii. een aanvulling zijn op de leden die reeds deel uitmaken van het team; 

  iv. in de drie jaar voor kandidaatstelling geen negatieve waarderingen hebben 

ontvangen tijdens het begeleidings-/coachingstraject voor juryleden. 

 d. Een (reserve)lid van de hengsten(her)keuringscommissie wordt gekozen voor een 

periode van vier jaar.  

 e. Gedurende het eerste jaar functioneert de gekozen persoon als reservelid van de 

hengsten(her)keuringscommissie. De drie opvolgende jaren functioneert de gekozen 

persoon als lid van de hengsten(her)keuringscommissie.  

 f. Een afgetreden lid van de hengsten(her)keuringscommissie zal niet direct in het eerste 

jaar daarna wederom door het hoofdbestuur voorgedragen kunnen worden, tenzij het 

om ‘doorstroming’ van de hengstenherkeuringscommissie naar 
hengstenkeuringscommissie gaat.  

 g. Mocht een kandidaat niet de gewone meerderheid van het aantal stemmen behalen, 

dan maakt het hoofdbestuur gebruik van het bepaalde onder h van dit artikel van het 

keuringsreglement en benoemt in de weken na de ALV een reservelid voor de 

hengsten(her)keuringscommissie.  

  Een door het hoofdbestuur benoemd reserve-jurylid vervult deze taak gedurende één 

jaar. Het jaar erop stelt het hoofdbestuur in de ALV deze of een andere kandidaat ter 

verkiezing voor als lid van de hengsten(her)keuringscommissie.  

  Eenmaal gekozen draait dit jurylid mee in het rooster op de opengevallen plek (dus nog 

drie jaar). 

 h. In bijzondere gevallen heeft het hoofdbestuur de bevoegdheid van deze bepaling af te 

wijken door het opstellen van niet door de ALV gekozen juryleden. De benoeming 

dient gedaan te worden uit het jurycorps van het NSPS. 

4. Functie reservelid 

 De reserveleden komen in functie wanneer een lid van de(her)keuringscommissie door 

omstandigheden niet beschikbaar is dan wel vanwege betrokkenheid (fokker, 

(mede)eigenaar of huurder of in eigendom van een familielid in 1e graad) bij een 

voorgebrachte hengst moet terugtreden uit de keuringsbaan.  

 Onder betrokkenheid wordt tevens verstaan het zijn van fokker, (mede)eigenaar of 

huurder of in eigendom van een familielid in 1e graad van de vader en/of de moeder van 

de voorgebrachte hengst. 

 Het reservelid beoordeelt in laatstbedoeld geval, als lid van de (her)keuringscommissie, de 

gehele rubriek c.q. de gehele groep waarin de betreffende hengst wordt voorgebracht, 

inclusief de plaatsingsvolgorde binnen de betreffende rubriek.   

 

Veterinaire inspectieteam 

Het veterinaire inspectieteam dat tijdens de hengstenkeuring is belast met de uitvoering van 

het veterinaire deel van de stamboekopname inspectie staat onder leiding van de veterinair 

adviseur van het NSPS. Leden van het veterinaire team worden op advies van de veterinair 

adviseur door het hoofdbestuur aangewezen. 
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Inspecteurs 

De inspecteurs die tijdens de selectiekeuring zorgdragen voor de lineaire score en de 

hoogtemeting van de deelnemende hengsten worden aangewezen door het hoofdbestuur. 

 

Artikel 4 – Selectieresultaat en licentietermijnen voor stamboekhengsten met een       

        selectielicentie 

 

Voorheen artikel 7 en artikel 10 Keuringsreglement 

 

De Hengstenkeuringscommissie selecteert de in het Stamboek Categorie A opgenomen 

hengsten al naar gelang mag worden verwacht dat de ter selectiekeuring aangeboden hengsten 

een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de bij het NSPS 

ingeschreven populatie Shetland pony’s. 
Daarbij wordt naast aspecten van exterieur, beweging en presentatie tevens rekening 

gehouden met de bloedvoering en kwaliteit van de afstamming. 

 

Selectieresultaten 

De hengsten(her)keuringscommissie kan op basis van de beoordeling van de hengst na één of 

meerdere bezichtigingen tot de volgende uitspraken komen: 

1. De hengst ontvangt van het NSPS geen selectielicentie voor de fokkerij zoals die door het 

stamboek wordt nagestreefd.   

2. De hengst ontvangt een selectielicentie voor de fokkerij zoals die door het stamboek wordt 

nagestreefd. Alle eventuele nakomelingen, mits verwekt bij een in het Stamboek 

opgenomen merrie, worden geregistreerd in het Veulenboek; de hengst wordt aangeduid 

als stamboekhengst met selectielicentie.  

Voor een hengst die is aangeboden aan de hengstenkeuringscommissie en een 

selectielicentie heeft ontvangen is het niet mogelijk om alsnog een basislicentie aan te 

vragen. 

 

Keuringsrapport 

Het keuringsrapport wordt binnen enkele dagen na de selectiekeuring schriftelijk (daaronder 

ook begrepen via elektronische weg) ter hand gesteld aan de geregistreerde van de hengst.  

 

Licentietermijnen voor hengsten met een selectielicentie 

HK 2019 en later 

De licentietermijn van een hengst die voor het eerst als stamboekhengst met selectielicentie is 

aangewezen in 2019 en later kan zijn:  

1. Onbeperkt indien de hengst is aangewezen als stamboekhengst met selectielicentie en 

daarna eventueel om te zetten in een onvoorwaardelijke selectielicentie volgens de 

bepalingen van artikel 9 van dit reglement;  

2. Onvoorwaardelijke selectielicentie: wanneer op basis van de beoordelingsresultaten, 

gemeten aan de nakomelingen en verwanten van een stamboekhengst met selectielicentie, 
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een gunstig beeld van de fokprestaties wordt verkregen, zoals vastgesteld in artikel 9 van 

dit reglement. 

 

HK 2006-2018 

De licentietermijn van een hengst die voor het eerst als hengst met selectielicentie is 

aangewezen in 2006 tot en met 2018 kan zijn:  

1. Negen jaar indien de hengst is aangewezen als stamboekhengst met selectielicentie en 

daarna eventueel te verlengen volgens de bepalingen van artikel 10 van dit reglement;  

2. Levenslang indien de hengst is aangewezen als stamboekhengst met selectielicentie met 

dekbeperking, met daarbij de mogelijkheid de dekbeperking te laten vervallen zodra is 

voldaan aan de voorwaarden van artikel 10 van dit reglement. 

3. Onvoorwaardelijke selectielicentie: wanneer op basis van de beoordelingsresultaten, 

gemeten aan de nakomelingen en verwanten van een stamboekhengst met selectielicentie, 

een gunstig beeld van de fokprestaties wordt verkregen, zoals vastgesteld in artikel 10 van 

dit reglement. 

 

HK 1993-2005 

De licentietermijnen van een hengst die voor het eerst als dekhengst is aangewezen in 1993 of 

uiterlijk in 2005 kunnen zijn: 

1. Twee jaar: bij een voor het eerst aangewezen hengst, eventueel te verlengen als 

aangegeven in artikel 11 van dit reglement. 

2. Vier jaar: ná een positief verlopen afstammelingenonderzoek, eventueel te verlengen als 

aangegeven in artikel 11 van dit reglement. 

3. Voor de hierboven onder 1. en 2. genoemde hengsten, één jaar: 

 i. indien een hengst het afstammelingenonderzoek nog niet heeft afgerond. Deze 

verlenging van een jaar kan schriftelijk worden verleend; 

 ii. bij hengsten komend uit een 4-jarige termijn, die nog niet voldoen aan de getalscriteria 

voor een levenslange licentie. 

4. Een levenslange licentie: indien de lineaire scoringsgegevens én het beeld van de primering 

van de nakomelingen dit rechtvaardigen. 

 
Deze tekst komt te vervallen: 

Overgangsbepaling 

1) Een premiestamboekhengst zal worden ingeschreven in het Stamboek Categorie A en voortaan worden 

aangeduid als stamboekhengst met selectielicentie 

 

2) Een stamboekhengst met beperkte deklicentie zal worden ingeschreven in het Stamboek Categorie A. De 

eigenaar van deze hengst kan een selectielicentie met een dekbeperking van acht aanvragen. Zodra deze 

hengst voldoet aan de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het voor hem geldende fokplan vervalt de 

dekbeperking. 

 

3) Een hengst met een registerlicentie zal worden ingeschreven in het Stamboek Categorie A. Op verzoek van 

zijn eigenaar kan deze registerlicentie worden omgezet naar een basislicentie. De hengst dient alsdan een 

spermaonderzoek te ondergaan. De uitslag van het spermaonderzoek zal naar de eigenaar van de hengst 

verstuurd worden en worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan.  

Als de vastgestelde spermanorm niet wordt gehaald is promotie naar stamboekhengst met selectielicentie 
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niet mogelijk. Nakomelingen van deze hengsten worden na stamboekopname geregistreerd in Stamboek 

Categorie B en komen niet aanmerking voor promotie naar Categorie A. 

In het geval dat de hengst geen spermaonderzoek ondergaat, blijven de nakomelingen in het Veulenboek en 

kunnen zij niet worden aangeboden voor stamboekopname. 

 Hengsten die na (premie)stamboekhengst te zijn geweest een registerlicentie hebben aangevraagd komen 

niet in aanmerking voor promotie naar stamboekhengst met selectielicentie. 
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Artikel 5 – Stamboekhengst met selectielicentie 

 

Voorheen artikel 7 sub 1, sub 2 en sub 3 

 

Eisen te stellen aan Stamboekhengst met selectielicentie  

Om als stamboekhengst met selectielicentie te worden aangewezen dient de hengst:  

1. Exterieur 

 a. te voldoen aan de voorwaarden voor opname in het Stamboek Categorie A; 

 b. exterieurmatig in ruimere mate als bedoeld in artikel 5, van het Stamboekreglement 

voldoen aan de rasbeschrijving en het geformuleerde fokdoel; 

2. Afstamming 

 I. voor wat betreft de afstamming aan de volgende eisen te worden voldaan: 

  a. voor zover is na te gaan dienen de voorouders, zoveel als mogelijk is, vrij te zijn 

van gebreken; 

  b. Veulenboek en Stamboek Categorie C merries mogen in de twee voorgaande 

generaties niet voorkomen; of 

  c. het vaderdier en het moederdier staan ingeschreven in het Stamboek van 

Shetland Pony Stud-Book Society of door een Europees erkend zusterstamboek; 

 II. voor wat betreft de afstammingseisen voldoen aan hetgeen hierboven  is 

geformuleerd met als aanvulling dat: 

  a. aan de kwaliteit van de vererving van de ouderdieren hoge eisen worden gesteld; 

  b. in de eerste generatie geen vader mag voorkomen, waarvan de licentie is 

ingetrokken1; 

III. extra rekening wordt gehouden met de bloedspreiding in de afstamming. 

3. Exterieur en de fokprestaties van de voorouders  

 voor wat betreft het exterieur en de fokprestaties van de voorouders wordt rekening 

gehouden met het volgende:  

 a. de moeders en de grootmoeder van de aangeboden hengsten dienen premiewaardig 

te zijn;  

 b. de fokresultaten van de voorouders, voor zover aanwezig, dienen bij de beoordeling te 

worden betrokken; 

 c. een moeder te hebben, waarvan, ingeval de stamboekopname inspectie is uitgevoerd 

in 2006 of latere jaren, is gebleken dat er geen veterinaire bemerkingen zijn 

vastgesteld. 

 

 

 
1 Het intrekken van een deklicentie zal vanaf 1 januari 2013 niet meer mogelijk zijn. Echter er zullen de komende 

jaren nog hengsten kunnen worden aangeboden die een vader hebben waarvan de licentie voor die datum is 

ingetrokken. Derhalve zal deze eis blijven gehandhaafd in dit reglement. 
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Ingang licentie 

Om van de selectielicentie gebruik te mogen maken geldt: 

1. dat voldaan moet worden aan artikel 8 van dit reglement: de voorwaarde dat op kosten 

van de geregistreerde met DNA-onderzoek wordt aangetoond dat de op papier vermelde 

vader en moeder van de hengst én de vader van de moeder correct zijn. Indien dit niet het 

geval blijkt te zijn wordt de betreffende afstammingslijn als ‘onbekend’ weergegeven en 
verliest de hengst daarmee zijn stamboekwaardigheid en deklicentie. 

2. dat voldaan moet worden aan artikel 7 van dit reglement: spermaonderzoek.  

 

Een eenmaal door de geregistreerde van de hengst verkregen/aangevraagde licentie kan 

uitsluitend worden gewijzigd als daartoe op grond van het voor de betreffende hengst 

geldende fokplan redenen (promoveren of degraderen) zijn.  
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Artikel 6 – Stamboekhengst met basislicentie 

 

Voorheen artikel 7 sub 1 en sub 4, artikel 10 

De geregistreerde van een hengst heeft het recht voor de betreffende hengst een basislicentie 

bij het NSPS aan te vragen. Indien voldaan wordt aan de daarvoor gestelde eisen wordt voor de 

hengst door het NSPS een basislicentie verstrekt.  

Voor hengsten waarvoor een basislicentie is aangevraagd kunnen niet opnieuw worden 

voorgebracht tijdens een hengstenkeuring om op basis van een gewijzigde selectie uitspraak 

van de hengsten(her)keuringscommissie alsnog een selectielicentie voor de fokkerij te 

verkrijgen. 

 

Een eenmaal door de geregistreerde van de hengst verkregen/aangevraagde licentie kan 

uitsluitend worden gewijzigd als daartoe op grond van het voor de betreffende hengst 

geldende fokplan redenen (promoveren of degraderen) zijn.  

 

Eisen te stellen aan Stamboekhengst met basislicentie  

Voor stamboekhengsten met basislicentie gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 

1. Exterieur 

 De hengst moet een gunstig resultaat op de exterieurkeuring van de 

stamboekopnameinspectie hebben behaald en tevens dient de uitkomst van de veterinaire 

inspectie voldoende te zijn, en worden ingeschreven in het Stamboek Categorie A of 

Categorie B.  

 De betreffende inspecties dienen te hebben plaatsgevonden tijdens de te houden 

hengstenkeuringen. 

 Om voor een basislicentie in aanmerking te komen is het niet verplicht de betreffende 

hengst aan te bieden aan de hengstenkeuringscommissie. 

2. Datum aanvraag 

 De basislicentie dient uiterlijk 1 februari opvolgend op de hengstenkeuring waar de 

inspectie heeft plaatsgevonden door de geregistreerde bij het NSPS te zijn aangevraagd. 

Licentietermijnen 

De licentietermijnen voor een hengst met een basislicentie zijn als volgt: 

1. verstrekt gedurende de periode 2006-2018: levenslang, met daarbij de mogelijkheid 

eventueel te promoveren tot stamboekhengst met selectielicentie, een en ander conform 

de bepalingen zoals weergegeven in artikel 10 van dit reglement; 

2. verstrekt vanaf 2019: onbeperkt, met daarbij de mogelijkheid eventueel te promoveren tot 

stamboekhengst met selectielicentie, een en ander conform de bepalingen zoals 

weergegeven in artikel 11 van dit reglement. 
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Ingang licentie 

Om van de basislicentie gebruik te mogen maken geldt: 

1. dat voldaan moet worden aan artikel 8 van dit reglement: de voorwaarde dat op kosten 

van de geregistreerde met DNA-onderzoek wordt aangetoond dat de op papier vermelde 

vader en moeder van de hengst én de vader van de moeder correct zijn. Indien dit niet het 

geval blijkt te zijn wordt de betreffende afstammingslijn als ‘onbekend’ weergegeven en 
verliest de hengst daarmee zijn stamboekwaardigheid en deklicentie. 

2. deelname aan het spermaonderzoek zoals vermeld in artikel 7 van dit reglement. Om voor 

een basislicentie in aanmerking te komen is het niet verplicht om te voldoen aan de daar 

gestelde norm. 

 

Registratie nakomelingen 

Nakomelingen van een hengst met een basislicentie worden in het Veulenboek casu quo 

Stamboek geregistreerd overeenkomstig hetgeen hierover is bepaald in het 

Stamboekreglement. 

 

Promotie van basislicentie en selectielicentie 

Een stamboekhengst met basislicentie heeft de mogelijkheid op basis van zijn fokkerijresultaten 

te promoveren tot stamboekhengst met selectielicentie, waarbij geldt: 

1. dat de hengst uiterlijk op het moment van promotie moet voldoen aan de norm in artikel 7 

van dit reglement; 

2. voor hengsten met een licentie verstrekt gedurende de periode 2006-2018: dient te 

voldoen aan de normen van artikel 10.II, zodat de betreffende hengst doorstroomt naar de 

tweede beoordelingsfase en voortaan aangemerkt wordt als hengst met selectielicentie; 

3. voor hengsten met een licentie verstrekt vanaf 2019: dient te voldoen aan de normen van 

artikel 9.II, zodat de betreffende hengst doorstroomt naar de tweede beoordelingsfase en 

voortaan aangemerkt wordt als hengst met selectielicentie; 

4. dat indien de hengst voldoet aan de voorwaarden om te promoveren: de geregistreerde 

van de hengst bij het stamboekkantoor van het NSPS een aanvraag hiertoe kan indienen. 
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Artikel 7 - Spermaonderzoek van hengsten met een deklicentie 

 

Voorheen Artikel 8 en Richtlijnen III Keuringsreglement 

De verplichting een spermaonderzoek te laten verrichten ter bepaling van de spermakwaliteit 

geldt voor: 

1. alle hengsten welke vanaf 1994 op basis van de uitspraak van de hengsten(her) 

keuringscommissie van het NSPS een selectielicentie hebben ontvangen; 

2. alle hengsten waarvan op verzoek van de eigenaar vanaf 2006 tot en met 2012 een 

Registerlicentie is afgegeven; 

3. alle hengsten waarvan op verzoek van de eigenaar vanaf 2013 een basislicentie is 

afgegeven.  

 

Uitvoering onderzoek 

Ten aanzien van de uitvoering van het onderzoek geldt het navolgende: 

1. Plaats van onderzoek  

 De hengsten kunnen voor onderzoek worden aangeboden bij een door het hoofdbestuur 

aangewezen onderzoeksinstelling en locatie. Dit besluit van het hoofdbestuur wordt 

uiterlijk 1 maart van elk jaar op de website van het NSPS gepubliceerd. 

2. Begeleiding onderzoek 

 De begeleiding van het spermaonderzoek berust bij de veterinair adviseur van het NSPS. 

3. Kosten 

 De onderzoekskosten en de overige kosten, zoals transport- en verzekeringskosten, komen 

voor rekening van de geregistreerde van de hengst. 

4. Datum onderzoek 

 Het spermaonderzoek zal worden gepland in de periode rond half april zodat de uitslag 

vóór 1 mei in het jaar van eerste goedkeuring bij de geregistreerden bekend kan zijn. 

Mocht het spermaonderzoek een onvoldoende resultaat opleveren dan kan op verzoek en 

op kosten van de geregistreerde bij het stamboekkantoor één of meerdere 

heronderzoeken worden aangevraagd. Van deze heronderzoeken moet de uitslag uiterlijk 1 

juni van het betreffende jaar bekend zijn. 

5. Uitslag 

 De uitslag van het spermaonderzoek zal naar de geregistreerde van de hengst verstuurd 

worden en worden gepubliceerd op de website en in het verenigingsorgaan. 

6. Afwezigheid 

 Bij melding van afwezigheid op de ingeplande datum dient een medische verklaring te 

worden overgelegd en/of dient deze vergezeld te gaan van een attest van een dierenarts.  
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Uitslagen onderzoek en de consequenties daarvan 

Ten aanzien van de uitslagen van het uitgevoerde onderzoek geldt het navolgende: 

1. Norm 

 Voor hengsten waar vanaf hengstenkeuring 2006 een selectielicentie op aangeven van de 

hengsten(her)keuringscommissie is afgegeven geldt dat de uitslag moet voldoen aan de 

volgende normen: 

 - een TNB gehalte van minimaal 600, minimaal 50% beweeglijkheid en 50% morfologie; 

of 

 - een TNB gehalte van minimaal 1000, minimaal 50% beweeglijkheid en 40% morfologie. 

 Indien voldaan wordt aan deze norm dan heeft de betreffende stamboekhengst met 

deklicentie op dit onderdeel aan zijn verplichtingen voldaan.  

2. Stamboekhengst met selectielicentie haalt norm niet 

 I. Wanneer de uitslagen van het spermaonderzoek van stamboekhengst met 

selectielicentie ook na diverse heronderzoeken niet voor juni van dat jaar voldoen aan 

de gestelde norm, krijgt de stamboekhengst met selectielicentie een basislicentie voor 

het lopende dekseizoen.  

  De aan die hengst toegekende primering ten tijde van de Hengstenkeuring waarin de 

hengst werd aangewezen als stamboekhengst met selectielicentie wordt gehandhaafd. 

 II. Voor stamboekhengsten met selectielicentie die ten gevolge van een onvoldoende 

spermaonderzoek resultaat in het jaar van goedkeuring alsnog een basislicentie krijgen 

opgelegd, kan vervolgens in dat jaar op kosten van de eigenaar bij het 

stamboekkantoor een hernieuwd spermaonderzoek worden aangevraagd in de 

periode eind augustus -  september en voorts in het daarop volgende jaar in de maand 

april gelijktijdig met het sperma onderzoek voor de nieuwe jaargang hengsten van dat 

eerstvolgende jaar. 

 III. Wanneer ook bij het hernieuwde spermaonderzoek in de periode eind augustus - 

september of in april van het daarop volgende jaar geen voldoende uitslag van het 

spermaonderzoek wordt verkregen, verliest de hengst definitief de status van 

stamboekhengst met selectielicentie en wordt met ingang van het eerste dekseizoen 

na goedkeuring de selectielicentie omgezet naar een basislicentie met een negatief 

dekadvies. 

 IV. Opwaardering tot stamboekhengst met selectielicentie is daarna alleen eenmalig 

mogelijk binnen een periode van uiterlijk 92 respectievelijk 63 respectievelijk 

onbeperkt4 aantal jaren, gerekend vanaf het jaar van eerste goedkeuring een en ander 

overeenkomstig hetgeen hierover in artikel 6 van het Keuringsreglement is geregeld 

 
2 De termijn van 9 jaar geldt voor de hengsten die hun licentie hebben ontvangen/aangevraagd vanaf HK2006 tot 

en met HK2011. 
3 De termijn van 6 jaar geldt voor de hengsten die hun licentie hebben ontvangen/aangevraagd vanaf HK 2012 tot 

en met HK2018 
4 De onbeperkte termijn geldt voor de hengsten die hun licentie hebben ontvangen/aangevraagd vanaf HK2019 
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over de beoordeling van stamboekhengsten met een basislicentie, mits een rapport 

van een onder auspiciën van het NSPS uitgevoerd spermaonderzoek kan worden 

overlegd, waaruit blijkt dat de kwaliteit van het sperma  voldoet aan hetgeen hiervoor 

als norm is vastgelegd voor stamboekhengsten met selectielicentie. 

3. Heronderzoek is alsnog voldoende 

 I. Wanneer het hernieuwde spermaonderzoek vóór 1 oktober van het jaar waarin de 

hengst voor het eerst zijn deklicentie ontving een voldoende uitslag oplevert, behoudt 

de hengst de status van stamboekhengst met selectielicentie en is de hengst derhalve 

verplicht deel te nemen aan de daarop volgende twee hengstenkeuringen.  

 II. Ook als de hengst in april van het jaar volgend op het jaar van eerste aanwijzing als 

dekhengst een voldoende spermarapport behaalt, wordt de status van 

stamboekhengst met selectielicentie opnieuw verstrekt met ingang van het 

eerstkomende dekseizoen en dient de hengst in de dan volgende twee jaren verplicht 

op de hengstenkeuring te verschijnen en aangeboden te worden voor primering. 

4. Stamboekhengst met basislicentie haalt norm niet 

 Indien de uitslag van het spermaonderzoek van een stamboekhengst met basislicentie als 

hiervoor bedoeld niet voldoet aan de gestelde norm, wordt een negatief dekadvies 

gegeven. 

5. Second opinion 

 Van hengsten waarvan de spermakwaliteit bij het heronderzoek in het voorjaar van het jaar 

van goedkeuring bij de door het hoofdbestuur aangewezen onderzoeksinstelling niet 

voldoet aan de norm kan een preparaat van dat heronderzoek voor een second opinion 

onder vooraf duidelijk vastgestelde condities worden aangeboden bij een andere 

onderzoeksinstelling dan hiervoor genoemde. De onderzoeksinstelling voor het uitvoeren 

van de second opinion en de condities worden door het hoofdbestuur tegelijkertijd met de 

onderzoeksinstelling en locatie waar het eerste onderzoek gaat plaatsvinden bekend 

gemaakt. 

 Om hiervoor in aanmerking te komen moet de morfologie tussen de 36% en 39,9% bij een 

TNB van 1000 respectievelijk 46% en 49,9% bij een TNB van 600 liggen.  

 De meest positieve uitslag met betrekking tot de morfologiebeoordeling zal vervolgens als 

leidend beschouwd worden. 

6. Geen afgifte sperma 

 Indien een hengst na herhaalde pogingen geen sperma wil afgeven, zal aan de 

geregistreerde gevraagd worden het daaropvolgende jaar weer deel te nemen. Indien een 

geregistreerde zijn hengst niet laat deelnemen aan het spermaonderzoek, zal de hengst 

geen deklicentie ontvangen. 
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Status nakomelingen na niet halen norm 

Voor de status van de nakomelingen van de hengsten die op enig moment niet voldoen aan de 

gestelde norm geldt het navolgende: 

1. de veulens, geboren uit dekkingen verricht in het jaar waarin de hengst vanwege een 

aanvankelijk ongunstig verlopen spermaonderzoek, tijdelijk een basislicentie kreeg 

opgelegd en nadien op basis van een herhaald spermaonderzoek alsnog voor het daarop 

volgende dekseizoen de basislicentie ongedaan kon worden gemaakt en de formele status 

van stamboekhengst met selectielicentie herkreeg, worden geacht te zijn geboren uit een 

stamboekhengst met selectielicentie; 

2. de veulens geboren uit dekkingen verricht in het eerste jaar dat de hengst is goedgekeurd 

en in dat jaar een basislicentie heeft opgelegd gekregen in verband met de uitslag van het 

spermaonderzoek, worden geacht te zijn geboren uit een vaderdier categorie A met 

selectielicentie. 

3. indien er geen uitslag is van het spermaonderzoek zullen de veulens geboren uit de 

dekkingen verricht in dat jaar worden geregistreerd als Inspectie&Registratie. 

 

Deze tekst kan komen te vervallen 

Aan de uitslag van het spermaonderzoek wordt geen consequentie verbonden ten aanzien van 

de deklicentie van hengsten die tot en met de hengstenkeuring 2005 zijn geselecteerd. Dit geldt 

tevens voor hengsten die vanaf 2006 tot en met 2012 als stamboekhengst met een 

dekbeperking zijn aangewezen voor de dekdienst.  

 

Artikel 8 - Afstammingscontrole door middel van DNA onderzoek bij hengsten    

            waarvoor een deklicentie wordt afgegeven 

 

Voorheen artikel 9 Keuringsreglement 

 

De afgifte van een selectielicentie geschiedt onder de voorwaarde dat door middel van een 

vergelijkend DNA onderzoek is bevestigd dat de eerder aangegeven afstamming van de hengst 

correct is. Ten aanzien van de uitvoering van het DNA-onderzoek gelden de volgende 

bepalingen: 

1. Voor alle voor het eerst als hengst met selectielicentie te selecteren hengsten zal gelden, 

dat ze niet eerder als  hengst met selectielicentie kunnen worden ingezet dan wanneer het 

DNA patroon is vastgelegd en vergeleken met het DNA patroon van de op het Bewijs van 

Inschrijving vermeld staande: 

 a. vader van de hengst; 

 b. moeder van de hengst, en  

 c. vader van de moeder van de hengst, 

en uit deze vergelijking is vastgesteld dat de afstammingsgegevens correct zijn. 
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2. Zolang het DNA onderzoek geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd kan de hengst niet 

als hengst met selectielicentie worden ingezet en is de af te geven licentie dus onder 

voorbehoud. Het DNA-onderzoek moet vóór 1 april van het jaar waarin de hengst voor het 

eerst voor een deklicentie in aanmerking kwam, zijn afgerond. Heeft het DNA onderzoek op 

1 april nog geen resultaat opgeleverd  waaruit geconcludeerd kan worden dat 

afstammingsgegevens correct zijn, dan wordt de deklicentie van de hengst ingetrokken. 

 

De regelgeving onder punt 1.c is van toepassing voor de hengsten, die geboren zijn uit moeders 

die geboren zijn vanaf 1988. De regelgeving genoemd onder punt 1.c geldt niet: 

• als de vader van de moeder van de hengst niet in het systeem voorkomt én inmiddels is 

overleden; 

• voor moeders, die reeds een goedgekeurde zoon hebben. 

 

Voor moeders die zijn geïmporteerd, geldt de regelgeving genoemd onder punt 1.c indien deze 

moeder is geïmporteerd ná 1 april 1990. 

 

Dit artikel is onverminderd van toepassing op hengsten waarvoor een basislicentie is 

aangevraagd.  
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Artikel 9 -   Beoordeling fokkerijresultaten nakomelingen van hengsten met een licentie van           

       HK 2019 en later 

 

Voorheen Richtlijnen II.b Keuringsreglement 

 

Richtlijnen voor de bepaling van de fokkerijresultaten van de tijdens de HK2019 en latere jaren 

voor het eerst aangewezen hengsten voor de dekking van merries. 

I. Algemeen 

Hengsten die vanaf de hengstenkeuring 2019 worden aangewezen voor het dekken van merries 

kunnen in aanmerking komen voor een onbeperkte deklicentie in de fokkerij (stamboekhengst 

met selectielicentie). 

De onbeperkte deklicentie die is afgegeven voor een stamboekhengst met selectielicentie heeft 

een tijdelijk karakter en kan worden verlengd, respectievelijk worden omgezet in een 

onvoorwaardelijke selectielicentie afhankelijk van de resultaten van de nafok van de hengst. Bij 

de beoordeling van de resultaten van de nafok gelden normen voor de aantallen op 

premiekeuringen getoonde nakomelingen, voor het percentage getoonde nakomelingen en 

voor de hoogtes van de gerealiseerde indexen.  

De beoordeling kent twee fasen: 

1. een eerste beoordeling gebaseerd op de resultaten van veulens, enters en twenters; en  

2. een tweede beoordeling gebaseerd op de in het stamboek opgenomen nakomelingen en 

de keuringsresultaten van drie jaar en oudere pony’s.  
Elke fase kent haar eigen beslismomenten. 

 

Verschijnings-/primeringsverplichting 

Hengsten die een onbeperkte deklicentie ontvangen en zijn aangewezen als stamboekhengst 

met selectielicentie zijn verplicht na het jaar waarin zij voor het eerst als stamboekhengst met 

selectielicentie zijn aangewezen gedurende twee achtereenvolgende jaren op de 

hengstenkeuring te verschijnen en daarbij tevens deel te nemen aan de premiekeuringen.  

De verschijningsplicht geldt voorts na het jaar waarin een eerste beoordelingsfase wordt 

afgesloten en de tweede beoordelingsfase wordt bereikt.  

 

Bij het ontvangen van een onvoorwaardelijke selectielicentie is de hengst niet verplicht te 

verschijnen en/of deel te nemen aan de premiekeuring.  

Indien de hengst overlijdt in het jaar voorafgaand aan of in het jaar waarin de 

onvoorwaardelijke selectielicentie kan worden toegekend ontvangt de hengst postuum de 

onvoorwaardelijke selectielicentie.  
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Wordt niet voldaan aan de verschijnings- en/of primeringsverplichting dan vervalt de 

deklicentie voor de betreffende hengst. 

 

II. Normen voor de aantallen te beoordelen nakomelingen en van de percentages ten 

opzichte van de geregistreerde nakomelingen5 

 a. Getalsnormen tijdens de eerste beoordelingsfase; aan deze eerste fase zit geen 

tijdslimiet.  

  Voor de hengsten die hun eerste deklicentie en daarbij de status van stamboekhengst 

met selectielicentie ontvangen tijdens de HK2019 en latere jaren is de navolgende 

regeling in de eerste beoordelingsfase van kracht:  

 Veulens 

 Een hengst die vanaf HK2019 een selectielicentie heeft ontvangen heeft de verplichting 

om: 

 - 20% van de geregistreerde hengstveulens op de premiekeuring te tonen, en  

 - 40% van de geregistreerde merrieveulens.  

  

 Om door te stromen naar de 2de fase dienen er van de hengst in totaal minimaal 15 veulens 

op de keuring getoond te zijn. Komen de percentages uit op meer dan 15 veulens, dan 

moeten de aantallen boven die 15 veulens wel getoond worden.  

 Als een hengst in zijn eerste jaargang ten minste 15 veulens heeft getoond, dan heeft hij 

daarna niet meer de verplichting om te voldoen aan de 20/40%-regeling (hij heeft dan de 

veulenfase afgesloten).  

 

 Een hengst die minder dan 15 veulens toont, moet elk jaar 20% van de geregistreerde 

hengstveulens en 40% van de geregistreerde merrieveulens blijven tonen, net zolang 

totdat aan het aantal van 15 is voldaan.  

 Er moet dus vanaf de eerste jaargang veulens voldaan worden aan de percentages.  

 

 Jeugd (enters en twenters) 

 Van de ter keuring gebrachte merrieveulens moeten er minimaal 50% als enter worden 

getoond. Ditzelfde percentage geldt voor de te tonen twenters ten opzichte van het aantal 

getoonde enters (merries).  

  

  

 

 

 

 

 
5 Voor de berekening van aantallen nakomelingen geldt dat het dier beoordeeld dient te zijn door de jury. Dieren 

waarvan de jury aangeeft dat deze niet te beoordelen zijn tellen niet mee voor de aantallen. 



-20- 

 

Versie 30-09-2022 

 

 Doorstromen naar 2de fase 

 Om door te stromen naar de 2de fase dienen er minimaal 7 enters en 4 twenters te zijn 

getoond. Zolang niet is voldaan aan deze aantallen zal de hengst elk jaar aan de genoemde 

percentages moeten blijven voldoen (dus zowel bij de veulens als bij de jeugd)6.  

 Mocht er een enter- of twenterhengst aan de keuring komen, dan telt deze mee in de premies en 

percentages.   

 Zodra de hengst heeft voldaan aan de aantallen, percentages en aan de indexgrens uit deze 

eerste fase, dan stroomt de hengst door naar de tweede fase. 

  

  

 b. Getalsnormen tijdens de tweede beoordelingsfase; aan deze eerste fase zit geen 

tijdslimiet.  

  Op basis van de opgedane ervaringen bij toepassing van het fokplan 1992 en later 

wordt ervan uitgegaan dat voor het realiseren van een voldoende betrouwbare 

ouderenindex van een hengst minimaal 12 nakomelingen van drie jaar of ouder via 

inspectie zijn opgenomen in het stamboek. Omdat thans blijkt dat het aantal van 12 

nakomelingen van drie jaar of ouder via inspectie op te nemen in het stamboek 

moeilijk haalbaar is, wordt het aantal teruggebracht naar 7, gelijk aan het aantal 

oudere dieren dat op de premiekeuring moet worden aangeboden om voor definitieve 

goedkeuring in aanmerking te komen. 

  Er dienen dus minimaal 7 verschillende oudere dieren op premiekeuringen te zijn 

aangeboden, waarvan minimaal 7 jurybeoordelingen beschikbaar moeten zijn. Voor de 

berekening van de aantallen stamboekopnames en op premiekeuringen beoordeelde 

dieren tellen zowel de merries, hengsten als ruinen mee. 

  Zijn er van de hengst 7 nakomelingen in het stamboek opgenomen en 7 verschillende 

oudere dieren aangeboden op de premiekeuring, waarvan minimaal 7 

jurybeoordelingen beschikbaar zijn en voldoet de hengst aan onderstaande 

indexgrens, dan wordt een onvoorwaardelijke deklicentie afgegeven. 

  Voldoet de hengst na het behalen van de aantallen als hiervoor genoemd niet aan 

onderstaande indexgrens dan wordt zijn selectielicentie omgezet naar een 

basislicentie. De hengst kan zich daarna niet meer opwaarderen naar een 

selectielicentie.  

 

 
6 De aantallen zullen worden afgerond naar boven, dat wil zeggen: zijn er 5 merrieveulens getoond, dan komt 50% 

dus op 2.5, dan moeten er 3 enters getoond worden. 
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 c. De waarderingsnormen (minimaal vereiste indexhoogtes) zijn op basis van historische 

gegevens van de verschillende groepen pony’s vastgesteld en weergegeven in 
onderstaande tabel. 

   

  groep:   normen:  jeugdindex:  totaalindex: 

  Minimaat    t/m 86 cm  5,50    11,50  

  Kleurhengsten   > 86 cm        5,50    11,50 

  Zwarte hengsten   kleine maat       6,00    12,00 

  Zwarte hengsten   (93cm en hoger) 6,50    13,50  

 

  De in de tabel weergegeven normen zijn afgeleid van de gemiddelde historische 

indexen van de achterliggende jaargangen hengsten in de verschillende groepen. 

Teneinde de gemiddelde indexen per groep en dus ook de waarderingsnormen actueel 

te houden wordt door het NSPS om de 5 jaar een herberekening (voor het eerst in 

2024) gemaakt en zullen de dan berekende nieuwe index gemiddelden de basis 

vormen voor de nieuw vast te stellen waarderingsnorm voor de onderscheiden 

groepen pony´s in de fokpopulatie.  

 

III.  Indexberekeningen en de toe te passen waarderingsnormen voor de indexen 

 

Voor de berekening van de jeugdindex en van de ouderenindex (in het fokplan 1993 merrie-

index genoemd) wordt dezelfde formule gebruikt zoals van toepassing bij het fokplan 1993, met 

dien verstande dat zowel voor de jeugdindex als voor de ouderenindex ook de inspecties en 

beoordelingsresultaten van de hengsten worden meegenomen. Vandaar de wijziging van de 

naam merrie-index naar ouderenindex. De formule voor de berekening van de indexen kan als 

volgt worden weergegeven. 

 

Jeugdindex = (1,5 x P/A hv) + (1,5 x P/A mv) + (3 x P/A enters) + 3x P/A twenters) 

Ouderenindex =  3 x{(1ste  pr x 3) + (2de pr x 2) + (3de pr x 1)} / AOD 

 

P/A   = geprimeerde dieren/aangevoerde dieren 

mv    = merrieveulens 

hv     = hengstveulens 

AOD = aangevoerde drie jaar en oudere pony’s op premiekeuringen 
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De maximale te behalen jeugd index is 9 punten. 

Alle hengstveulens tezamen kunnen maximaal 1.5 punt behalen. 

Alle merrieveulens samen kunnen maximaal 1.5 punt behalen. 

Alle enters kunnen samen maximaal 3 punten behalen. 

Alle twenters kunnen samen maximaal 3 punten behalen. 
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IV.  Licentietermijnen, beoordelings- en beslismomenten 

 a. Eerste beoordelingsfase 

 Voor de hengsten die vanaf HK2019 hun eerste deklicentie en daarbij de status van 

stamboekhengst met selectielicentie ontvingen gelden onderstaande licentietermijnen, 

beoordelings- en beslismomenten: 

 1. Aan stamboekhengsten met selectielicentie die tijdens vanaf HK 2019 hun eerste 

deklicentie ontvingen wordt een onbeperkte licentietermijn verstrekt. 

 2. Elk jaar wordt de index van hengst gepubliceerd. Dit vindt plaats na afloop van het 

keuringsseizoen wanneer de resultaten van de premiekeuringen, inclusief die van de 

nakeuringen zijn verwerkt.  

 3. Tevens wordt elk jaar getoetst of de hengst voldoet aan de procentuele eisen. De 

hengst mag, zonder dat dit consequenties heeft, eenmalig tekort komen aan deze 

procentuele eisen. Er volgt dan geen waarschuwing. De geregistreerde van de hengst 

ontvangt wel bericht dat er niet is voldaan aan de procentuele eisen. 

  Wanneer bij de jaarlijkse beoordeling een tweede keer niet aan de procentuele eisen 

wordt voldaan, wordt de selectielicentie omgezet in een basislicentie. 

  De hengst kan zich daarna niet meer opwaarderen naar een selectielicentie.  

 

 4. Wanneer in enig beoordelingsjaar van de eerste licentietermijn de hengst heeft 

voldaan aan de getalscriteria en aan de procentuele eisen wordt door het 

hoofdbestuur een beslissing genomen over de vervolgstatus van de hengst. Bij een 

jeugdindex die voldoende of hoger is dan de normindex die van toepassing is voor de 

fokgroep waartoe de hengst behoort wordt de hengst in de tweede beoordelingsfase 

geplaatst. Bij een onvoldoende jeugdindex wordt de selectielicentie omgezet in een 

basislicentie.  

 5. Wanneer bij de beoordeling van nakomelingen van de hengst op enig moment 

evidente erfelijke afwijkingen worden vastgesteld wordt de deklicentie van de hengst 

ingetrokken en worden de eventueel nadien verwekte nakomelingen in het 

Veulenboek respectievelijk Stamboek Categorie C geregistreerd. 

 b. Tweede beoordelingsfase 

 1. Stamboekhengsten met selectielicentie die vanaf de HK 2019 hun eerste deklicentie 

ontvingen en die de eerste beoordelingsfase met goed gevolg hebben afgerond krijgen 

vanaf dat moment onbeperkt de tijd om de tweede beoordelingsfase af te ronden.  

 2. Na afloop van elk keuringsjaar wordt de balans opgemaakt. Zodra voldaan is aan de 
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getalscriteria voor in het stamboek opgenomen nakomelingen en voor de op 

premiekeuringen aangeboden pony’s van drie jaar of ouder én de totaalindex voldoet 
aan de in tabel aangegeven normering wordt een onvoorwaardelijke deklicentie 

afgegeven. 

 3. Wanneer na enig jaar blijkt dat niet wordt voldaan aan één of meer criteria als bedoeld 

onder lid 2 wordt de selectielicentie omgezet in een basislicentie. Wanneer bij de 

beoordeling van nakomelingen van de hengst op enig moment evidente erfelijke 

afwijkingen worden vastgesteld wordt de deklicentie van de hengst ingetrokken en 

worden de eventueel nadien verwekte nakomelingen in het Veulenboek respectievelijk 

Stamboek Categorie C geregistreerd. 

 c. Aanvullende besluiten 

 1. Besluit 2020 

  In 2020 is in verband met Covid19 door het hoofdbestuur van het NSPS besloten dat 

de verplichtingen van hengsten in een fokplan integraal één jaar worden 

doorgeschoven. Omdat er uiteraard wel nakomelingen zijn, moeten de percentages te 

tonen nakomelingen opnieuw bepaald worden voor het keuringsjaar 2021. Alle 

geregistreerden van hengsten hebben een brief ontvangen waarin staat aangegeven 

wat de verplichtingen voor 2021 zijn. 

 Voor hengsten goedgekeurd op de HK van januari 2019 (K-jaargang) geldt: 

• Indien deze hengsten veulens op de keuringen 2020 hebben getoond tellen deze mee in 

de aantallen en voor de index. 

• Om te kunnen bepalen hoeveel enters er dit jaar (2021) getoond moeten worden, wordt 

van het aantal geboren merrieveulens in 2020 het minimaal aantal te tonen 

merrieveulens berekend en afgerond naar boven. 

• Van dat laatste aantal wordt vervolgens 50% genomen en wederom afgerond naar 

boven, waarmee het aantal te tonen twenters vast wordt gesteld. 

 2. Besluit 2021 

  In 2021 is geen nieuw Covid19-uitstel meer verleend. Het hoofdbestuur heeft dit 

besloten, gehoord hebbende de foktechnische commissie, om verdere vertraging in de 

fokkerij en voor hengsteneigenaren te voorkomen. Uitgangspunt is dat de 

noodzakelijke aantallen getoond worden op de te houden premiekeuringen of, indien 

die niet gehouden kunnen worden, op coronakeuringen. Mocht vanwege 

overheidsmaatregelen dit niet mogelijk zijn dan zal het NSPS de mogelijkheid bieden 

de afstammelingen bij de eigenaar van de hengst te beoordelen. 
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Artikel 10 -  Beoordeling Fokkerijsresultaten nakomelingen van hengsten met een licentie van     

          HK 2006 t/m HK 2018 

 

Voorheen Richtlijnen II.a Keuringsreglement 

 

Richtlijnen voor de bepaling van de fokkerijresultaten van de tijdens de hengstenkeuring 

HK2006 tot en met HK2018 voor het eerst aangewezen hengsten voor de dekking van merries. 

 

I. Algemeen 

 

Hengsten die vanaf de hengstenkeuring 2006 tot en met 2018 worden aangewezen voor het 

dekken van merries kunnen in aanmerking komen voor een onbeperkte deklicentie in de 

fokkerij (stamboekhengst met selectielicentie) 

De onbeperkte deklicentie die is afgegeven voor een stamboekhengst met selectielicentie heeft 

een tijdelijk karakter en kan worden verlengd, respectievelijk worden omgezet in een 

onvoorwaardelijke selectielicentie afhankelijk van de resultaten van de nafok van de hengst. Bij 

de beoordeling van de resultaten van de nafok gelden normen voor de aantallen op 

premiekeuringen getoonde nakomelingen, voor het percentage getoonde nakomelingen en 

voor de hoogtes van de gerealiseerde indexen.  

De beoordeling kent twee fasen: 

1.  een eerste beoordeling gebaseerd op de resultaten van veulens, enters en twenters; en  

2. een tweede beoordeling gebaseerd op de in het stamboek opgenomen nakomelingen en 

de keuringsresultaten van drie jaar en oudere pony’s.  
Elke fase kent haar eigen beslismomenten. 

 

Verschijnings-/primeringsverplichting 

Hengsten die een onbeperkte deklicentie ontvangen en zijn aangewezen als stamboekhengst 

met selectielicentie zijn verplicht na het jaar waarin zij voor het eerst als stamboekhengst met 

selectielicentie zijn aangewezen gedurende twee achtereenvolgende jaren op de 

hengstenkeuring te verschijnen en daarbij tevens deel te nemen aan de premiekeuringen.   

 

De verschijningsplicht geldt voorts na het jaar waarin een eerste beoordelingsfase wordt 

afgesloten en de tweede beoordelingsfase wordt bereikt.  
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Bij het ontvangen van een onvoorwaardelijke selectielicentie is de hengst niet verplicht te 

verschijnen en/of deel te nemen aan de premiekeuring.  

Een hengst kan postuum een onvoorwaardelijke selectielicentie ontvangen indien de hengst in 

het jaar waarin de onvoorwaardelijke selectielicentie kan worden toegekend ten hoogste vier 

jaar geleden is overleden. 

Deze aanvulling geldt voor alle hengsten die een deklicentie hebben ontvangen vanaf HK2006 

en later en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2006. 

Wordt niet voldaan aan de verschijnings- en/of primeringsverplichting dan vervalt de 

deklicentie voor de betreffende hengst. 

 

II. Normen voor de aantallen te beoordelen nakomelingen en van de percentages ten 

opzichte van de geregistreerde nakomelingen7 

 

 a. Getalsnormen tijdens de eerste beoordelingsfase 

 

 Deze tekst kan komen te vervallen omdat er geen hengsten meer vallen onder deze 

regeling: 

 Voor hengsten die hun eerste deklicentie en daarbij de status van stamboekhengst met 

selectielicentie ontvingen tijdens de HK 2006, HK 2007 en HK 2008 is een overgangsregeling 

van kracht voor beoordeling van de fokresultaten in de eerste beoordelingsfase. Voor deze 

overgangsregeling wordt verwezen naar het addendum van deze richtlijnen.  

 Voor de hengsten die hun eerste deklicentie en daarbij de status van stamboekhengst met 

selectielicentie ontvingen tijdens de HK2009 en latere jaren is de navolgende regeling in de 

eerste beoordelingsfase van kracht:  

 Om een voldoende betrouwbare jeugdindex te kunnen vaststellen dienen minimaal 20 

veulens, 12 enters en 8 twenters op premiekeuringen te zijn beoordeeld.  

 Naarmate de procentuele aanvoer van nakomelingen van een hengst hoger ligt dan de 

hierna weergegeven minimum normen wordt een reductie toegepast op de vereiste 

absolute aantallen, waarbij altijd minimaal 15 veulens, 7 enters en 4 twenters moeten zijn 

beoordeeld. Bij de berekening van de toegestane reducties wordt onderstaande tabel 

gehanteerd. Met de aanduidding Hv wordt in de tabel hengstveulen bedoeld en met de 

aanduiding Mv wordt bedoeld merrieveulen. 

 
7 Voor de berekening van aantallen nakomelingen geldt dat het dier beoordeeld dient te zijn door de jury. Dieren 

waarvan de jury aangeeft dat deze niet te beoordelen zijn tellen niet mee voor de aantallen. 



-27- 

 

Versie 30-09-2022 

 

 

 

Naast het absolute aantal beoordeelde jeugdpony’s is ook het percentage dat van de 
geregistreerde veulens op premiekeuringen wordt aangeboden een belangrijk criterium, 

evenals dat van de enters en de twenters. Als norm wordt gehanteerd dat voor een gunstige 

beoordeling van de percentages voldaan moet worden aan een beoordeling op 

premiekeuringen van minimaal 20 % van de geregistreerde hengstveulens en minimaal 40 % 

van de geregistreerde merrieveulens. De op premiekeuringen te beoordelen enters moet 

minimaal 60 % van de beoordeelde merrieveulens zijn en de te beoordelen twenters eveneens 

weer minimaal 60 % van de op premiekeuringen aangevoerde enters.  

 

Reductieregeling HV    Reductieregeling MV 

% Hengstveulens     % Merrieveulens 

t.o.v. geregistreerd reductie: t.o.v. geregistreerd reductie:    

30 – 39,99   1   50 – 59,99           1 

40 – 49,99   2   60 – 69,99           2 

50 – 59,99   3   70 – 79,99           3 

60 – 69,99   4   80 – 89,99           4 

70 - 100   5   90 - 100           5 

 

De maximale reductie op het aantal veulens (hengsten en merries samen) is 5, hetgeen 

betekent dat er minimaal 15 veulens getoond moeten worden. 

 

Reductieregeling Enters   Reductieregeling Twenters 

% Entermerries     % Twentermerries 

t.o.v. merrieveulens reductie: t.o.v. entermerries reductie:    

65 – 69,99   1   65 – 69,99           1 

70 – 74,99   2   70 – 74,99           2 

75 – 79,99   3   75 – 79,99           3 

80 – 84,99   4   80 – 100           4 
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85 - 100    5    

 

De maximale reductie op het aantal enters is 5, hetgeen betekent dat er minimaal 7 enters 

getoond moeten worden. De maximale reductie op het aantal twenters is 4, hetgeen betekent 

dat er minimaal 4 twenters moeten worden getoond. De op premiekeuringen aangeboden 

enterhengsten en twenterhengsten tellen in de berekeningen wél mee in de te tonen aantallen, 

maar worden níet meegenomen in de te tonen percentages.  

Zowel in de aantallen als bij het berekenen van de percentages wordt rekening gehouden met 

pony’s die zijn overleden of zijn geëxporteerd, voor zover het NSPS hiervan via de geëigende 

procedure in kennis is gesteld, dan wel betrokken is geweest. 

 

 b. Getalsnormen tijdens de tweede beoordelingsfase 

 

 Op basis van de opgedane ervaringen bij toepassing van het fokplan 1992 wordt ervan uit 

gegaan dat voor het realiseren van een voldoende betrouwbare ouderenindex van een 

hengst minimaal 12 nakomelingen van drie jaar of ouder via inspectie zijn opgenomen in 

het stamboek. Voorts dienen minimaal 7 verschillende oudere dieren op premiekeuringen 

te zijn aangeboden, waarvan minimaal 10 jurybeoordelingen beschikbaar moeten zijn. Voor 

de berekening van de aantallen stamboekopnames en op premiekeuringen beoordeelde 

dieren tellen zowel de merries, hengsten als ruinen mee.  

 c. Indexberekeningen en de toe te passen waarderingsnormen voor de indexen 

 Voor de berekening van de jeugdindex en van de ouderenindex (in het fokplan 1993 

merrie-index genoemd) wordt dezelfde formule gebruikt zoals van toepassing bij het 

fokplan 1993, met dien verstande dat zowel voor de jeugdindex als voor de ouderenindex 

ook de inspecties en beoordelingsresultaten van de hengsten worden meegenomen. 

Vandaar de wijziging van de naam merrie-index naar ouderenindex. De formule voor de 

berekening van de indexen kan als volgt worden weergegeven. 
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Jeugdindex = (1,5 x P/A hv) + (1,5 x P/A mv) + (3 x P/A enters) + 3x P/A twenters) 

Ouderenindex =  3 x{(1ste  pr x 3) + (2de pr x 2) + (3de pr x 1)} / AOD 

P/A   = geprimeerde dieren/aangevoerde dieren 

mv    = merrieveulens 

hv     = hengstveulens 

AOD = aangevoerde drie jaar en oudere pony’s op premiekeuringen 

 

De maximale te behalen jeugd index is 9 punten. 

Alle hengstveulens tezamen kunnen maximaal 1.5 punt behalen. 

Alle merrieveulens samen kunnen maximaal 1.5 punt behalen. 

Alle enters kunnen samen maximaal 3 punten behalen. 

Alle twenters kunnen samen maximaal 3 punten behalen. 

 

De waarderingsnormen (minimaal vereiste indexhoogtes) zijn op basis van historische gegevens 

van de verschillende groepen pony’s vastgesteld en weergegeven in onderstaande tabel. 

 

groep:    normen:  jeugdindex:  totaalindex: 

Minimaat    t/m 86 cm  4,75   10,00  

Kleurhengsten   > 86 cm       5,00   11,00 

Zwarte hengsten   kleine maat       6,00   11,00 

Zwarte hengsten   (93cm en hoger) 6,00   12,00  

 

Deze tekst kan komen te vervallen omdat er geen nieuwe hengsten meer instromen 

De in de tabel weergegeven normen zijn afgeleid van de gemiddelde historische indexen van de achterliggende 

jaargangen hengsten in de verschillende groepen. Teneinde de gemiddelde indexen per groep en dus ook de 

waarderingsnormen actueel te houden wordt door het NSPS om de 5 jaar een herberekening (voor het eerst in 

2016) gemaakt en zullen de dan berekende nieuwe index gemiddelden de basis vormen voor de  nieuw vast te 

stellen waarderingsnorm voor de onderscheiden groepen pony´s in de fokpopulatie. Deze nieuw berekende 

normen zullen voor het eerst van toepassing zijn voor hengsten die tijdens de hengstenkeuring 2017 hun eerste 

deklicentie ontvangen.  
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IV.  Licentietermijnen, beoordelings- en beslismomenten 

 

 a. Eerste beoordelingsfase 

Deze tekst kan komen te vervallen omdat er geen hengsten meer vallen onder deze 

regeling: 

  Selectielicentie hengsten HK 2006 – HK 2008 

  Voor hengsten die hun eerste deklicentie en daarbij de status van stamboekhengst 

met selectielicentie ontvingen tijdens de HK 2006, HK 2007 en HK 2008 is een 

overgangsregeling van kracht voor beoordeling van de fokresultaten in de eerste 

beoordelingsfase. Voor deze overgangsregeling wordt verwezen naar het addendum 

van deze richtlijnen.  

 

Selectielicentie hengsten HK 2009 – HK 2011  

Voor de hengsten die tijdens de HK 2009 tot en met HK2011 hun eerste deklicentie en daarbij 

de status van stamboekhengst met selectielicentie ontvingen gelden onderstaande 

licentietermijnen, beoordelings/ en beslismomenten. 

1) Aan stamboekhengsten met selectielicentie die tijdens de HK 2009 tot en met HK2011 hun 

eerste deklicentie ontvingen wordt een licentietermijn verstrekt van in principe negen 

jaren. 

2) Nadat vier jaren van de licentietermijn zijn verstreken volgt jaarlijks een beoordeling van de 

fokresultaten. Deze jaarlijkse beoordeling vindt plaats na afloop van het keuringsseizoen 

wanneer de resultaten van de premiekeuringen, inclusief die van de nakeuringen zijn 

verwerkt.  

3) Voorwaarde bij deze jaarlijkse beoordelingen is dat daaruit blijkt dat ten minste voldaan 

wordt aan de procentuele eisen voor de te tonen nakomelingen op premiekeuringen (de 

20/40 % en 60/60 % eis) De hengst mag, zonder dat dit consequenties heeft, eenmalig 

tekort komen aan deze procentuele eisen. Indien dit in enig jaar het geval is, zal de eigenaar 

erop worden geattendeerd dat het daarop volgende jaar voldaan moet worden aan de 

procentuele eisen. Wanneer dit wederom in het volgende jaar niet het geval is, wordt de 

selectielicentie omgezet in een basislicentie. 

4) Wanneer in enig beoordelingsjaar van de eerste licentietermijn de hengst heeft voldaan aan 

de getalscriteria en aan de procentuele eisen wordt door het hoofdbestuur een beslissing 

genomen over de vervolgstatus van de hengst. Bij een jeugdindex die voldoende of hoger is 

dan de normindex die van toepassing is voor de fokgroep waartoe de hengst behoort wordt 

de hengst in de tweede beoordelingsfase geplaatst. Bij een onvoldoende jeugdindex wordt 

de selectielicentie omgezet in een basislicentie.  
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5) Een besluit tot omzetting van de selectielicentie in een basislicentie wordt eveneens 

genomen wanneer na verloop van negen licentiejaren de hengst nog niet blijkt te hebben 

voldaan aan de getalscriteria. 

6) Wanneer bij de beoordeling van nakomelingen van de hengst op enig moment evidente 

erfelijke afwijkingen worden vastgesteld wordt de deklicentie van de hengst ingetrokken en 

worden de eventueel nadien verwekte nakomelingen in het Veulenboek respectievelijk 

Stamboek Categorie C geregistreerd. 

 

Selectielicentie hengsten HK 2012 – HK 2018 

Voor de hengsten die tijdens de HK 2012 tot en met HK2018 hun eerste deklicentie en daarbij 

de status van stamboekhengst met selectielicentie ontvingen gelden onderstaande 

licentietermijnen, beoordelings- en beslismomenten. 

1) Aan stamboekhengsten met selectielicentie die tijdens de HK 2012 tot en met HK2018 hun 

eerste deklicentie ontvingen wordt een licentietermijn verstrekt van in principe zes jaren. 

2) Nadat vier jaren van de licentietermijn zijn verstreken volgt jaarlijks een beoordeling van de 

fokresultaten. Deze jaarlijkse beoordeling vindt plaats na afloop van het keuringsseizoen 

wanneer de resultaten van de premiekeuringen, inclusief die van de nakeuringen zijn 

verwerkt.  

3) Voorwaarde bij deze jaarlijkse beoordelingen is dat daaruit blijkt dat ten minste voldaan 

wordt aan de procentuele eisen voor de te tonen nakomelingen op premiekeuringen (de 

20/40 % en 60/60 % eis) De hengst mag, zonder dat dit consequenties heeft, eenmalig 

tekort komen aan deze procentuele eisen. Indien dit in enig jaar het geval is, zal de eigenaar 

erop worden geattendeerd dat het daarop volgende jaar voldaan moet worden aan de 

procentuele eisen. Wanneer dit wederom in het volgende jaar niet het geval is, wordt de 

selectielicentie omgezet in een basislicentie.  

4) Voor hengsten die in hun eerste jaargang 15 veulens tonen en waarbij minimaal 65% een 

veulenpremie ontvangt wordt vrijstelling verleend inzake de procentuele eisen met 

betrekking tot de hierna nog te tonen enters en twenters. Alvorens zij de eerste fase 

kunnen afsluiten dienen zij uiteraard de minimaal vereiste aantallen enters (7) en twenters 

(4) getoond te hebben. 

5) In het uitzonderlijke geval dat er in het eerste jaar uitsluitend hengstveulens of uitsluitend 

merrieveulens geregistreerd worden kan volstaan worden met deze groep van 15 

respectievelijk 20 veulens van één geslacht. 

6) Is het aantal van 20 veulens, respectievelijk het aantal dat vereist is na toepassing van de 

reductie (minimaal 15) bereikt en aan de procentuele eis voldaan dan wordt in de daarop 

volgende jaren niet meer gekeken of de procentuele eisen met betrekking tot de veulens 

nog voldoen. De veulenfase is dan met betrekking tot de procentuele eisen (20% hv en 40% 

mv) afgesloten. 

7) Voor hengsten die in twee jaargangen 15 veulens hebben laten zien met een premiebeeld 

van minimaal 65%. In het tweede jaar zijn er dan ook al enters getoond, waarbij aan de 

procentuele eis van 60% van de getoonde merrieveulens uit het eerste jaar moet zijn 

voldaan. Deze hengsten worden vrijgesteld van de procentuele verplichting met betrekking 
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tot de te tonen enters en twenters. Deze hengsten kunnen hun eerste fase afsluiten nadat 

het vereiste aantal enters (7) en twenters (4) is getoond. 

8) Is het aantal van 12 enters respectievelijk het aantal dat vereist is na toepassing van de 

reductie (minimaal 7) bereikt en aan de procentuele eis voldaan is dan wordt in de daarop 

volgende jaren niet meer gekeken of de procentuele eis met betrekking tot de enters nog 

voldoet. De enterfase is dan m.b.t. de procentuele eis (60% getoonde mv) afgesloten.  

9) Wanneer in enig beoordelingsjaar van de eerste licentietermijn de hengst heeft voldaan aan 

de getalscriteria en aan de procentuele eisen wordt door het hoofdbestuur een beslissing 

genomen over de vervolgstatus van de hengst. Bij een jeugdindex die voldoende of hoger is 

dan de normindex die van toepassing is voor de fokgroep waartoe de hengst behoort wordt 

de hengst in de tweede beoordelingsfase geplaatst. Bij een onvoldoende jeugdindex wordt 

de selectielicentie omgezet in een basislicentie.  

10) Een besluit tot omzetting van de selectielicentie in een basislicentie wordt eveneens 

genomen wanneer na verloop van zes licentiejaren de hengst nog niet blijkt te hebben 

voldaan aan de getalscriteria. 

11) Wanneer bij de beoordeling van nakomelingen van de hengst op enig moment evidente 

erfelijke afwijkingen worden vastgesteld wordt de deklicentie van de hengst ingetrokken en 

worden de eventueel nadien verwekte nakomelingen in het Veulenboek respectievelijk 

Stamboek Categorie C geregistreerd. 

 

 b. Tweede beoordelingsfase 

 

 1. Stamboekhengsten met selectielicentie die vanaf de HK 2006 hun eerste deklicentie 

ontvingen en die de eerste beoordelingsfase met goed gevolg hebben afgerond krijgen 

vanaf dat moment vijf jaar de tijd om de tweede beoordelingsfase af te ronden.  

 2. Na afloop van elk keuringsjaar wordt de balans opgemaakt. Zodra voldaan is aan de 

getalscriteria voor in het stamboek opgenomen nakomelingen en voor de op 

premiekeuringen aangeboden pony’s van drie jaar of ouder én de  totaalindex voldoet 
aan de in tabel aangegeven normering wordt een onvoorwaardelijke deklicentie 

afgegeven. 

 3. Wanneer na vijf jaar blijkt dat niet wordt voldaan aan één of meer criteria als bedoeld 

onder lid 2 wordt de selectielicentie omgezet in een basislicentie. Wanneer bij de 

beoordeling van nakomelingen van de hengst op enig moment evidente erfelijke 

afwijkingen worden vastgesteld wordt de deklicentie van de hengst ingetrokken en 

worden de eventueel nadien verwekte nakomelingen in het Veulenboek respectievelijk 

Stamboek Categorie C geregistreerd. 

 

 c. Voorwaarden van toepassing voor hengsten waarvoor een deklicentie met 

dekbeperking is afgegeven8 

 

 
8 Deze bepaling geldt uitsluitend voor hengsten die tot en met HK 2012 een deklicentie hebben ontvangen 
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 1. Een stamboekhengst met selectielicentie met dekbeperking verkrijgt met ingang van 

het jaar waarin hij zijn eerste deklicentie ontvangt direct een levenslange 

(beperkte)deklicentie, tenzij op enig moment bij de beoordeling van nakomelingen 

evidente erfelijk afwijkingen worden vastgesteld. In dat laatste geval wordt de 

deklicentie ingetrokken en worden alle eventueel nadien verwekte nakomelingen 

uitsluitend in het Veulenboek respectievelijk Stamboek Categorie C geregistreerd. 

 2. Een stamboekhengst met selectielicentie met dekbeperking krijgt een beperking van 

maximaal 8 dekkingen per jaar opgelegd. Indien meer dan 8 dekkingen worden 

uitgevoerd worden die meerdere dekkingen niet door het stamboek geaccepteerd. Een 

eventueel uit een meerdere dekking geboren veulen heeft derhalve een onbekende 

vader en kan uitsluitend in het I&R worden geregistreerd. 

 3. Een stamboekhengst met selectielicentie met dekbeperking heeft eenmalig de 

gelegenheid te promoveren tot stamboekhengst met selectielicentie. Daartoe dient 

binnen een periode van 9 jaren, gerekend vanaf het jaar waarin de hengst als 

stamboekhengst met selectielicentie met dekbeperking werd aangewezen, te worden 

aangetoond dat: 

  a. wordt voldaan aan de getalscriteria en procentuele normen als bedoeld in 

paragraaf II.a van deze richtlijnen; en 

  b. de gerealiseerde jeugdindex ten minste het niveau behaalt van de normindex zoals 

die van toepassing is voor de fokgroep waartoe de hengst behoort. 

 4. Wanneer een stamboekhengst met selectielicentie met dekbeperking heeft voldaan 

aan de hierboven vermelde voorwaarden, wordt de status van stamboekhengst met 

selectielicentie verstrekt mits een rapport van een onder auspiciën van het NSPS 

uitgevoerd spermaonderzoek kan worden overlegd, waaruit blijkt dat de kwaliteit van 

het sperma  voldoet aan hetgeen hiervoor als norm is vastgelegd voor 

stamboekhengsten met selectielicentie. 

 

d. Aanvullende besluiten 

 1. Besluit 2020 

  In 2020 is in verband met Covid19 door het hoofdbestuur van het NSPS besloten dat 

de verplichtingen van hengsten in een fokplan integraal één jaar worden 

doorgeschoven. Omdat er uiteraard wel nakomelingen zijn, moeten de percentages te 

tonen nakomelingen opnieuw bepaald worden voor het keuringsjaar 2021. Alle 

geregistreerden van hengsten hebben een brief ontvangen waarin staat aangegeven 

wat de verplichtingen voor 2021 zijn. 

 Voor hengsten  goedgekeurd op de HK van januari 2018 of eerder en de hengst zit nog in 

de eerste fase geldt: 

• De in 2020 van deze hengsten op de keuringen getoonde nakomelingen tellen mee voor 

de aantallen en de index. 
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• Deze hengsten krijgen een extra jaar om de eerste fase af te ronden (7 jaar in plaats van 

6 jaar). 

• Indien niet aan de gemiddelde procentuele eis is voldaan, vervalt de procentuele data 

van 2020 en dienen in 2021 aantallen nakomelingen worden getoond op basis van de 

doorberekening van de procentuele eis. 

• Voor hengsten uit deze groep die voldaan hebben aan regel 79 van het fokplan hoeft 

niet meer te voldoen aan de procentuele eisen. Voor hengsten die in twee jaargangen 

15 veulens hebben laten zien met een premiebeeld van minimaal 65%. In het tweede 

jaar zijn er dan ook al enters getoond, waarbij aan de procentuele eis van 60% van de 

getoonde merrieveulens uit het eerste jaar moet zijn voldaan. Deze hengsten worden 

vrijgesteld van de procentuele verplichting met betrekking tot de te tonen enters en 

twenters. 

Voor hengsten  in de 2de fase (fokplan vanaf HK 2012) geldt: 

• Hengsten die tijdens HK 2021 al in de tweede fase zaten 

Deze hengsten krijgen een extra jaar om de tweede fase af te ronden (6 jaar in plaats 

van 5 jaar) 

• Hengsten die vanaf HK 2021 in de tweede fase zitten 

Voor deze hengsten is er geen verandering t.o.v. de standaard termijnen. Zij hebben dus 

5 jaar om de tweede fase af te ronden. 

Let op: in alle gevallen BLIJFT daarnaast gelden dat aan de eisen van de absolute aantallen en 

de hoogte van de index moet worden voldaan alvorens men kan doorstromen van fase 1 naar 

fase 2 of van fase 2 naar definitieve goedkeuring! 

 2. Besluit 2021 

  In 2021 is geen nieuw Covid19-uitstel meer verleend. Het hoofdbestuur heeft dit 

besloten, gehoord hebbende de foktechnische commissie, om verdere vertraging in de 

fokkerij en voor hengsteneigenaren te voorkomen. Uitgangspunt is dat de 

noodzakelijke aantallen getoond worden op de te houden premiekeuringen of, indien 

die niet gehouden kunnen worden, op coronakeuringen. Mocht vanwege 

 
9 Voor hengsten die in twee jaargangen 15 veulens hebben laten zien met een premiebeeld van 

minimaal 65%. In het tweede jaar zijn er dan ook al enters getoond, waarbij aan de procentuele eis van 

60% van de getoonde merrieveulens uit het eerste jaar moet zijn voldaan. Deze hengsten worden 

vrijgesteld van de procentuele verplichting met betrekking tot de te tonen enters en twenters. Deze 

hengsten kunnen hun eerste fase afsluiten nadat het vereiste aantal enters (7) en twenters (4) is 

getoond. 
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overheidsmaatregelen dit niet mogelijk zijn dan zal het NSPS de mogelijkheid bieden 

de afstammelingen bij de eigenaar van de hengst te beoordelen. 

 

 V. Publicatie fokkerijstaten en indexen 

 

  Jaarlijks worden van de hengsten die in de beoordelingstermijnen zitten in het 

verenigingsorgaan overzichten gepubliceerd waaruit blijkt of en in welke mate voldaan 

wordt aan de procentuele eisen en de getoonde aantallen nakomelingen op 

premiekeuringen. Alleen wanneer er een enigszins betrouwbaar beeld is ontstaan, dus 

niet eerder dan wanneer er zowel veulens, enters en twenters van een hengst op 

premiekeuringen zijn beoordeeld, zal de jeugdindex worden gepubliceerd. Eigenaren 

ontvangen separaat een overzicht van de volledige gegevens over hun hengst. 

Deze tekst kan komen te vervallen 

Addendum – overgangsregeling behorende bij Richtlijnen IIa 

Overgangsregeling behorende bij de Richtlijnen voor de bepaling van de fokkerijresultaten van de tijdens de 

hengstenkeuring 2006 en latere jaren voor het eerst aangewezen hengsten voor de dekking van merries. 

Gezien de termijn die nodig is geweest voor het vaststellen van de beoordelingsset voor hengsten die reeds tijdens 

de HK 2006, 2007 en 2008 hun eerste deklicentie ontvingen onder de bepalingen van het nieuwe fokplan is 

besloten in de vorm van een overgangsregeling enige coulance te betrachten in de toepassing van de 

beoordelingscriteria ter beoordeling van de fokkerijresultaten van deze hengsten. 

 

De overgangsregeling houdt het volgende in: 

1) Voor hengsten die hun eerste deklicentie ontvingen in de jaargangen 2006 (T), 2007 (U/V) en 2008 (W), en 

welke aan de procentuele eisen hebben voldaan geldt de eis dat voldaan moet worden aan de getalscriteria 

van 15 veulens 7 enter en 4 twenters. 

2) Hengsten uit onder 1 genoemde jaargangen 2006 (T), 2007 (U/V), 2008 (W) welke niet voldoen aan de 

procentuele eisen, ontvangen nog een extra jaar de mogelijkheid om deze tekortkoming ongedaan te maken 

en tevens te voldoen aan de getalscriteria van 15-7-4.  

3) Hengsten uit de jaargang 2008 (W), welke niet voldoen aan de procentuele eisen, hebben in het  jaar 2011 nog 

de mogelijkheid om deze tekortkoming ongedaan te maken. Deze jaargang krijgt daarna nog een jaar extra de 

tijd (2012)  om te voldoen aan de getalscriteria van 15-7-4.  
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Artikel 11 – Beoordeling Fokkerijresultaten nakomelingen van hengsten met een licentie van 

HK 1993 t/m HK 2005 

 

Voorheen Richtlijnen I.a Keuringsreglement 

 

Bij de bepaling van de fokwaarde van Shetland Pony hengsten goedgekeurd in HK 1993 tot en 

met de HK 2005 en de besluitvorming over de te geven deklicenties en dektermijnen wordt 

uitgegaan van onderstaande richtlijnen.10 

 

I. Het onderzoek van afstammelingen van een voor de dekdienst aangewezen hengst 

 

Het systeem van afstammelingenonderzoek moet leiden tot vermindering van negatieve 

elementen en de fokkerij moet van ongewenste eigenschappen worden verlost. 

Na een beoordeling van veulens aan de hand van een exterieurmatige keuring en na een 

veterinair onderzoek kan het afstammelingenonderzoek worden afgerond. 

Ten aanzien van het exterieur zullen alleen bij een duidelijk negatief verervingbeeld hieraan 

consequenties worden verbonden. 

 

Onder een duidelijk negatief verervingbeeld wordt verstaan: 

a) sterk gestoorde verhoudingen 

b) sterk afwijkende beenstanden 

c) ernstig tekort schieten in beweging 

d) ernstig tekort schieten in ras en type 

 

Het doel is om jonge hengsten op een zo eerlijk mogelijke manier en op een zo jong mogelijke 

leeftijd te toetsen en te selecteren op ongewenste eigenschappen om zo de doorstroming van 

jonge hengsten te bevorderen. 

 

 
10 Thans zijn er geen hengsten met een deklicentie meer die onderworpen worden aan een 

afstammelingenonderzoek. Echter in het traject na het afstammelingenonderzoek zijn nog wel hengsten actief in 

de dekdienst. Om dit vervolgtraject te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om de passage over het 

afstammelingenonderzoek en de daaraan te verbinden conclusies in dit reglement te handhaven. 
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 II. De uitvoering van het afstammelingenonderzoek en de beoordeling en gevolgen van 

de resultaten hiervan 

 

Twee jaar na de eerste goedkeuring wordt het afstammelingenonderzoek afgerond. Om een 

beeld van een hengst te verkrijgen moeten in ieder geval 15 nakomelingen, a-select gekozen, 

worden beoordeeld. 

Na één jaar dekken kunnen het jaar daarop 15 nakomelingen worden beoordeeld; dezen 

nakomelingen bestaan uit geregistreerde veulens die a-select zijn aangewezen door het 

secretariaat. Tot en met het aantal van 15 nakomelingen zullen alle nakomelingen beoordeeld 

worden. Bij meer dan 15 nakomelingen kiest het secretariaat de nakomelingen uit. Dit gebeurt 

via een lijst en via een statistisch verantwoorde wijze. De hengstenhouder mag daar maximaal 5 

nakomelingen aan toe voegen. 

Indien een hengst niet in staat is na een jaar om 15 geregistreerde nakomelingen te laten zien, 

dienen toch na de geboorte van de eerste jaargang veulens alle geregistreerde nakomelingen 

getoond te worden en het jaar daarna wordt het resterende aantal, a-select door het 

secretariaat aangewezen, dieren beoordeeld om het totaal aantal van 15 nakomelingen te 

bereiken. De hengstenhouder mag daar maximaal 5 nakomelingen aan toevoegen. 

In bijzondere gevallen kan de fokleiding besluiten om na de geboorte van de tweede jaargang 

veulens 15 nakomelingen te laten tonen, waarbij deze 15 dieren a-select over beide jaargangen 

worden opgeroepen (veulens en jaarlingen).  

Indien bij hengsten die weinig dekken na twee jaar minder dan 15 geregistreerde nakomelingen 

zijn getoond, dan beslist de fokleiding, na ontvangen advies van de commissie die het 

afstammelingenonderzoek heeft verricht, of er nog een herhaald afstammelingenonderzoek op 

een later tijdstip moet worden opgelegd (maximaal na twee jaar). Een voorwaarde daarbij is 

echter dat de reeds getoonde afstammelingen de selectie op exterieur en veterinair gebied met 

goed gevolg hebben afgelegd. 

 

Indien na 1 jaar, 2 jaar of meer jaren, een gefundeerd besluit kan worden genomen over de 

fokkerijresultaten van een hengst, kan de fokleiding afwijken van het bovengenoemde 

minimumaantal van 15 nakomelingen. 

a) een positief besluit kan worden genomen indien het beeld van minimaal 13 getoonde 

nakomelingen eenduidig positief is en het tot dan gerealiseerde veulenregistratie 

percentage tenminste 60% bedraagt van het aantal gedekte merries in het (de) 

voorgaande jaar (jaren). 

b) Een negatief besluit kan genomen worden indien het beeld van minimaal 13 getoonde 

nakomelingen eenduidig negatief is. 
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III. De procedure ná het afstammelingenonderzoek. 

 

a. voldoende betrouwbare fokwaarde 

Na vier jaar moet aan de hand van de gegevens van nakomelingen verkregen bij 

stamboekopname inspectie en het premiebeeld van de nakomelingen, indien er voldoende 

nakomelingen van de hengst zijn beoordeeld, een duidelijk beeld zijn over de fokwaarde van de 

hengst om tot een eindoordeel te kunnen komen. De betrouwbaarheid van de fokwaarde 

wordt voldoende geacht wanneer:  

• minimaal 12 nakomelingen bij stamboekopname zijn geïnspecteerd en 

van minimaal 7 verschillende dieren van drie jaar of ouder minimaal 10 beoordelingen 

op premiekeuringen zijn gedaan. 

b. voldoende aantal nakomelingen 

Hiervoor gelden 2 aspecten, namelijk: 

- lineair scoren: circa 12 afstammelingen zijn lineair gescoord zodat van de hengst een 

fokwaardeschatting met een betrouwbaarheid van minimaal 60% kan worden 

vastgesteld,  

- deelname aan premiekeuringen: 

o jeugd: minstens 30 veulens, 20 enters en 15 twenters zijn beoordeeld 

o merries: minstens 7 drie jaar en ouder merries met minstens 10 beoordelingen. 

o wanneer van een hengst minimaal 7 oudere dieren op een keuring zijn 

aangeboden wordt het aantal benodigde veulens per extra aangeboden 

ouderdier (merrie) naar beneden bijgesteld met resp. 2, 3 en 2 tot een minimum 

van resp. 22, 8 en 7. 
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c. premiebeeld 

Indruk te verkrijgen over de kwaliteit van de nakomelingen is de Exterieur Index (E.I.) 

ontwikkeld. De E.I. wordt berekend op basis van het aantal premies die zijn behaald door de 

nakomelingen die op de premiekeuringen zijn aangevoerd. 

 

IV. Besluitvorming over het afgeven van een levenslange licentie of het intrekken van de 

licentie 

 

Wanneer er voldoende nakomelingen zijn beoordeeld, wordt door de fokleiding op basis van de 

van de E.I. een besluit genomen. De hengst ontvangt dan een onvoorwaardelijke 

selectielicentie of de selectielicentie wordt omgezet in een basislicentie. Wanneer er op wat 

voor tijdstip dan ook erfelijke afwijkingen en ongewenste zaken bij de nakomelingen aan het 

licht komen, dan kan van de desbetreffende hengst de deklicentie alsnog worden ingetrokken. 

Bij het ontvangen van een onvoorwaardelijke selectielicentie is de hengst niet verplicht te 

verschijnen.  

Indien de hengst overlijdt in het jaar voorafgaand aan of in het jaar waarin de 

onvoorwaardelijke selectielicentie kan worden toegekend, ontvangt de hengst postuum de 

onvoorwaardelijke selectielicentie  

Een hengst kan postuum een onvoorwaardelijke selectielicentie ontvangen indien de hengst in 

het jaar waarin de onvoorwaardelijke selectielicentie kan worden toegekend ten hoogste vier 

jaar geleden is overleden. Deze aanvulling geldt voor alle hengsten die een deklicentie hebben 

ontvangen vanaf HK1993 en later en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 1993. 

Bij de invoering van de E.I. is op basis van een evaluatie van eerdere jaargangen hengsten een 

norm vastgesteld. Bij het berekende getal voor de E.I. wordt een correctiefactor voor de 

hengsten in de mini maat van plus 1,0 en voor de kleur hengsten (d.w.z. anders dan zwarte 

hengsten) uit de overige maten van plus 0,5 opgeteld.  Is de dan berekende E.I. hoger dan 10,0 

dan volgt definitieve goedkeuring. Is de dan berekende E.I. lager dan 9,0 dan kan de deklicentie 

van de hengst niet langer worden verleend. Hengsten met een E.I. tussen 9,0 en 10,0 worden 

krijgen geen deklicentie meer, tenzij er naar de mening van de fokleiding sprake is van factoren 

die een onvoorwaardelijke selectielicentie rechtvaardigen. Deze factoren zijn: 

▪ bijzondere bloedvoering 

▪ bijzondere kleur 

▪ al dan niet goedgekeurde zo(o)n(en) 

▪ kansen in de fokkerij 

 

Indien vier jaar na het afstammelingenonderzoek een onvoldoend aantal nakomelingen van de 

hengst zijn beoordeeld om duidelijkheid te verschaffen over de fokwaarde van de hengst, maar 
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als de hengst wel in de belangstelling van de fokleiding blijft staan, kan de deklicentie van de 

hengst telkens voor een jaar worden verlengd tot het moment dat er een voldoende aantal 

nakomelingen zijn beoordeeld die een definitieve beslissing omtrent de deklicentie van de 

hengst rechtvaardigen. 

 

Voor hengsten waarvan, nadat ze uit een vierjarige termijn zijn gekomen, gedurende 4 jaar de 

deklicentie telkens voor 1 jaar werd verlengd omdat ze niet aan de getalscriteria voldeden 

wordt na deze 4 jaren een tussenbalans opgemaakt. Van hengsten die dan een berekende 

exterieurindex hebben die lager is dan 9,0 wordt de selectielicentie omgezet in een 

basislicentie. Van hengsten met een exterieurindex hoger dan 9,0 wordt de deklicentie voor 1 

jaar verlengd. Na deze vier jaren wordt ieder jaar de index opnieuw berekend en aan de hand 

van de berekening wordt alsdan door de fokleiding een beslissing genomen. 

 

V. Herhaald afstammelingenonderzoek en/of degradatie en/of afkeuren.11 

 

Indien de bevindingen (ongewenste exterieurfouten en/of erfelijke afwijkingen) bij 

nakomelingen daartoe aanleiding geven, kan er een herhaald afstammelingenonderzoek 

worden voorgeschreven en een eventuele levenslange of vierjarige licentietermijn worden 

omgezet in een eenjarige termijn met de verplichting tot het opnieuw tonen van 

afstammelingen en/of kan de deklicentie van de hengst alsnog worden ingetrokken. 

 

 
11 Het kunnen intrekken van de deklicentie geldt uitsluitend voor de hengsten waarvoor dit plaatsvindt voor 1 

januari 2013; het intrekken van de deklicentie op basis van erfelijke afwijkingen blijft onverkort van kracht. Ingeval 

van ongewenste exterieurfouten zal de selectielicentie van de betreffende hengst worden omgezet in een 

basislicentie. 


