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ART. 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

1. Dit reglement regelt de inschrijving en keuring van de Lipizzaner.
2. Voor zover in dit Stamboekreglement en haar eventuele aanhangsels gesproken wordt van

de LVN, wordt hiermee bedoeld de Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland, opgericht op
16 februari 1988 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht.

3. Voor zover in dit Stamboekreglement wordt gesproken van een Fokkerijraad, wordt 
hiermee het in de artikelen 22 en 26 van de Statuten genoemde orgaan bedoeld.

4. Voor zover in dit Stamboekreglement en haar eventuele aanhangsels gesproken wordt van
de LIF, wordt hiermee bedoeld de Lipizzan International Federation, opgericht op 20 
november 1986 te Brussel.

5. Onder identificatie, zoals in dit reglement vermeldt, wordt verstaan het feitelijk getoond 
worden van het paard, het schetsen van het paard, en het doen uitvoeren van een 
verplicht DNA-onderzoek, en - indien van toepassing - het identificeren van het paard aan 
de hand van de op het bijbehorende afstammingsbewijs omschreven kleur, aftekeningen, 
brandmerken en/of chipnummers, dit alles door een daartoe door de LVN aangewezen 
stamboekmedewerker en/of hiertoe door het bestuur aangewezen externe deskundigen.

6. Onder UELN-nummer wordt verstaan een uniek levensnummer conform internationale 
regelgeving hieromtrent (Unique Equine Life Number).

7. Wanneer in dit Stamboekreglement wordt gesproken over de Stamboeksecretaris wordt 
daarmee de in artikelen 22 en 29 van de Statuten genoemde functionaris bedoeld.

8. Wanneer in dit Stamboekreglement sprake is van een zogenaamd ‘erkend stamboek’, 
wordt daarmee een stamboek in het buitenland bedoeld, welke de Lipizzaner volgens LIF-
normen registreert. Dit ter beoordeling van het bestuur, gehoord de fokkerijraad.

9. Wanneer in dit Stamboekreglement sprake is van ‘raszuiver’ wordt bedoeld dat een paard 
twee ouders heeft die zijn geregistreerd volgens dit reglement in het stamboek of 
hoofdstamboek of bij een door het LIF erkend stamboek in het buitenland.

10. Indien in dit reglement over registratie wordt gesproken, betreft dit slechts paarden. 
Sperma, embryo’s en eicellen worden niet door de LVN geregistreerd

ART. 2: CONFORMITEIT

Dit reglement sluit aan op en wordt uitgevoerd conform de regelgeving omtrent correcte 
stamboekvoering voor de Lipizzaner, zoals vastgelegd is in de Statuten van de LIF en haar 
aanhangsels, zulks met inachtneming van nationale en Europese wet- en regelgeving.

ART. 3: REGISTERS

De vereniging richt op en houdt in stand één of meer bestanden, waaronder de volgende 
opnameregisters:
1. Hoofdboek

a) Lipizzaner Veulensectie A
b) Lipizzaner Veulensectie B
c) Lipizzaner Fokkerijsectie
d) Lipizzaner Elitesectie
e) Lipizzaner sectie Niet-fokkerij

2. Bijboek

ART. 4: REGISTRATIEGEGEVENS

1. Bij de inschrijving in een van de registers, als bedoeld in art. 3 zal van elk paard de 
volgende gegevens worden geregistreerd:
a) naam en registratienummer;
b) geslacht;
c) kleur en aftekeningen, voor zover bij moment van eerste aanbieding te duiden;
d) brandmerk(en) voor zover aanwezig;
e) schofthoogte (stokmaat), en eventueel andere maten zoals borst- en pijpomvang en 

dergelijke, voor zover het een paard van 4 jaar en ouder betreft;



f) geboortedatum;
g) afstamming in tenminste vijf generaties, met vermelding van geboorteplaats of 

geboorteland en geboortejaar;
h) merriefamilie, voor zover bekend en conform de indeling zoals gehanteerd door de 

LIF; 
i) het al of niet voldoen van de afstamming aan de door de LIF gestelde normen;
j) naam en woonplaats van de fokker;
k) naam en woonplaats van de huidige eigenaar, met vermelding van datum van 

registratie;
l) naam van de stamboekorganisatie van eerste registratie;
m) UELN-nummer, voor zover bekend;
n) kopie van het registratiebewijs en/of pedigree van de stamboekorganisatie van eerste 

registratie, indien van toepassing;
o) nummer en datum van uitgifte van het paardenpaspoort;
p) chipnummer;
q) DNA-patroon, voor zover bekend;
r) rapportages van keuringsdeelname, met inbegrip van een omschrijving van het 

exterieur en gangen met inachtneming van de specifieke raskenmerken van de 
Lipizzaner;

s) voor zover het merries betreft, de daaruit geboren veulens met vermelding van de 
vader;

t) voor zover het de voor de dekdienst toegelaten hengsten betreft, de nakomelingen 
met vermelding van de moeder;

u) premie en predicaat toekenningen;
v) het inteeltpercentage, berekend over 5 generaties.

2. Indien de afstammingsgegevens niet of niet volledig aanwezig zijn, dienen deze 
opgevraagd te worden bij het stamboek van herkomst, dan wel bij het secretariaat van de 
LIF, zodat deze conform de binnen het ras gestelde eisen alsnog geregistreerd kunnen 
worden.

3. Indien ter keuring of bij de veulencontrole erfelijke gebreken bij een paard worden 
geconstateerd, wordt dit zowel bij dit paard zelf, als bij de vader en de moeder 
geregistreerd (zie ook aanhangsel Stamboekreglement).

ART. 5: REGISTRATIE VAN DE LIPIZZANER VEULENSECTIE A EN B

1. In Veulensectie A worden raszuivere veulens ingeschreven. Voor de inschrijving van het 
veulen dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:
a) de vader is ten tijde van het verwekken van het veulen:

I] – door het LVN goedgekeurd voor het dekken van merries in Nederland, óf
II] – door een erkend stamboek als bedoeld in art. 1 goedgekeurd voor het dekken 

van merries;
b) de moeder is ingeschreven in de Fokkerijsectie, dan wel in de Elitesectie;
c) de afstamming is gecontroleerd en akkoord bevonden door middel van een DNA-

onderzoek;
d) een exterieurrapport is opgemaakt en identificatie, als bedoelt in art. 1 lid 5, heeft 

plaatsgevonden aan de voet van de moeder;
e) voorzien van een chip aan de voet van de moeder, het nummer van de chip moet 

formeel zijn doorgegeven aan de LVN.
2. In Veulensectie B kunnen raszuivere Lipizzaner veulens ingeschreven worden waarvan de 

vader niet goedgekeurd is en/of de moeder niet opgenomen is in de Fokkerijsectie. Voor de
inschrijving van dit veulen dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:
a) de afstamming is gecontroleerd en akkoord bevonden door middel van een DNA-

onderzoek;
b) een exterieurrapport is opgemaakt en identificatie heeft plaatsgevonden, als bedoeld 

in art. 1 lid 5, aan de voet van de moeder;
c) voorzien van een chip aan de voet van de moeder, het nummer van de chip moet 

formeel zijn doorgegeven aan de LVN;
d) de verplichting tot betalen van een hiervoor krachtens artikel 14 van de Statuten 

vastgesteld tarief.



3. Indien vanwege het overlijden van de moeder niet meer voldaan kan worden aan het 
bepaalde in het eerste lid onder d en e, respectievelijk tweede lid onder b en c, kan van 
voornoemde verplichtingen dispensatie worden gevraagd.

ART. 6.: REGISTRATIE IN DE FOKKERIJ- EN ELITESECTIE

1. In de Fokkerijsectie worden raszuivere Lipizzaners geregistreerd die:
a) als veulen geregistreerd zijn in het Veulensectie A en als volwassen paard vanaf de 

leeftijd van 4 jaar ter keuring zijn aangeboden en geaccepteerd, of;
b) geregistreerd zijn bij een erkend stamboek en waarvan de afstamming voldoet aan de 

normen van de LIF én 
c) waarvan de afstamming vastgesteld is door middel van een DNA- of 

bloedpatroononderzoek, op kosten van de eigenaar én
d) identificatie heeft plaatsgevonden, als bedoeld in art. 1 lid 5, mede aan de hand van 

het bij het paard behorende oorspronkelijke afstammingsbewijs.
2. In de Elitesectie worden raszuivere Lipizzaners geregistreerd die opgenomen zijn in de 

Fokkerijsectie en die daarnaast voldoen aan de in het Selectiereglement vastgestelde 
kwaliteitseisen voor inschrijving in de Elitesectie.

ART. 7: REGISTRATIE IN DE SECTIE NIET-FOKKERIJ

In de sectie Niet-fokkerij worden raszuivere Lipizzaners, vanaf een leeftijd van 4 jaar 
geregistreerd die niet opgenomen zijn of kunnen worden in de Fokkerijsectie, die
1. als veulen geregistreerd zijn in het Veulensectie A of B en als volwassen paard vanaf de 

leeftijd van 4 jaar niet opgenomen zijn of kunnen worden in de Fokkerijsectie, of;
2.

a) geregistreerd zijn bij een erkend stamboek en waarvan de afstamming voldoet aan de 
normen van de LIF, echter in Nederland niet in de Fokkerijsectie opgenomen zijn of 
kunnen worden, en

b) waarvan de afstamming vastgesteld is door middel van een DNA- of 
bloedpatroononderzoek, op kosten van de eigenaar, en

c) identificatie heeft plaatsgevonden, als bedoeld in art. 1 lid 5, mede aan de hand van 
het bij het paard behorende oorspronkelijke afstammingsbewijs.

ART. 8: REGISTRATIE IN HET BIJBOEK

In het Bijboek worden geregistreerd:
1. niet-raszuivere in Nederland gefokte veulens die

a) die tenminste 25% Lipizzaner bloed voeren en;
b) waarvan de afstamming gecontroleerd en akkoord bevonden is door de Fokkerijraad 

en;
c) waarvan een exterieurrapport is opgemaakt en;
d) bij wie identificatie heeft plaatsgevonden, als bedoeld in art. 1 lid 5 

Stamboekreglement en;
e) voorzien zijn van een chip, waarvan het nummer formeel moet zijn doorgegeven aan 

de LVN.
2. geïmporteerde paarden:

a) die tenminste 25% Lipizzaner bloed voeren en;
b) bij wie identificatie heeft plaatsgevonden, zoals bedoeld in art. 1 lid 5, mede aan de 

hand van het bij het paard behorende oorspronkelijke afstammingsbewijs;
c) waarvan de afstamming gecontroleerd en akkoord bevonden is door de Fokkerijraad 

en;
d) voorzien van zijn een chip, waarvan het nummer formeel moet zijn doorgegeven aan 

de LVN.



ART. 9: ERKENNING BUITENLANDSE HENGSTEN

1. Een buitenlandse hengst wordt voor het dekken van merries erkend door de LVN indien de 
afstamming voldoet aan de normen van de LIF, de hengst is geregistreerd en goedgekeurd
bij een erkend stamboek.

2. De dekking dient voor 1 oktober door de merriehouder gemeld te worden bij de 
(Stamboeksecretaris van de) LVN, met een kopie van het dekbewijs.

ART. 10: STAMBOEKNUMMERING

1. De stamboeknummering binnen de registers vindt plaats aan de hand van een 
opeenvolgende centrale nummering (0001, 0002 enz), zonder onderscheid in register en 
geslacht.

2. Een in de Veulensectie ingeschreven veulen krijgt een extra nummer op grond van 
opeenvolgende volgorde van inschrijving, zonder onderscheid van geslacht. Dit nummer 
wordt aan de naam van het veulen toegevoegd.

ART. 11: NAAMGEVING

1. De naamgeving van een in Nederland geboren, raszuiver Lipizzaner veulen vindt 
plaatsovereenkomstig de traditionele manier, zoals ooit aan de oorsprong van het ras 
gebruikelijk was, zulks met inachtneming van eventuele hedendaagse vereisten, hetgeen 
inhoudt:
a) Voor hengstveulens:

I] de naam van de hengstenstam, waaruit het veulen aan vaderskant stamt, 
gecombineerd met de naam van de moeder, mits het hier een traditionele 
vrouwelijke naam betreft, gevolgd door het inschrijvingsvolgnummer uit het 
Veulenboek (‘Maestoso Fantasia-1’).

b) Voor merrieveulens:
I] een vrouwelijke naam, voortkomend uit de merriefamilie, waaruit het veulen aan 

moederskant stamt, gevolgd door het inschrijvingsvolgnummer uit het Veulenboek
(‘Fantasia-2’).

2. Wanneer in de merriefamilie geen vrouwelijke naam mocht voortkomen, kan eventueel 
een vrouwelijke naam uit de stamboom van de moeder gebruikt worden, dan wel een 
vrouwelijke naam die is ontleend aan de streek van de oorsprong van de moeder. Dit 
specifieke gebruik dient in een naaste of volgende generatie binnen het stamboek 
voortgezet te worden, teneinde de naamgevingtraditie binnen het Lipizzaner ras te 
waarborgen.

3. De Hongaars-Roemeense naamregistratie methodiek wordt voor in Nederland gefokte 
veulens door de LVN niet gevolgd.

4. Bij inschrijving van een bij een erkend stamboek eerst geregistreerd paard, zal de 
oorspronkelijke stamboeknaam zonder verdere toevoegingen of aanvullingen worden 
overgenomen.

5. De naamgeving van een in Nederland geboren, Lipizzaner bloed voerend, doch niet-
raszuiver paard, dat voor eerste registratie in het Bijboek wordt aangeboden is in principe 
vrij, met dien verstande, dat door deze naamgeving niet de indruk gewekt mag worden, 
dat het hier een raszuivere Lipizzaner zou betreffen.

ART. 12: UELN-NUMMER

1. Een in het Lipizzaner Veulensectie of Bijboek eerst geregistreerd veulen verkrijgt bij 
inschrijving een uniek levensnummer (UELN-nummer), conform internationale regelgeving 
hieromtrent (Unique Equine Life Number).

2. Dit nummer bestaat uit 15 posities en wordt samengesteld op de door de LIF 
voorgeschreven wijze. In dit nummer is tevens het bij de LVN verkregen stamboeknummer
verwerkt. Het UELN volgt het paard zijn gehele leven en zal nooit gewijzigd worden.

3. De LVN houdt een afzonderlijke registratie bij van uitgegeven unieke nummers.



ART. 13: EIGENAAR LID VAN DE LVN

1. Tot inschrijving in de registers genoemd onder art. 3 zal niet worden overgegaan, dan 
nadat de eigenaar stamboeklid van de LVN is geworden en het voor de inschrijving 
verschuldigde bedrag is voldaan.

2. De eigenaar of huurder van een in Nederland goedgekeurde hengst dient stamboeklid te 
zijn van de LVN.

ART. 14: BEWIJS VAN GEBOORTE EN INSCHRIJVING

1. Uiterlijk veertien dagen na de geboorte van het veulen zendt de eigenaar het formele 
dekbewijs/geboorte-bericht, zoals hem via de (buitenlandse) hengstenhouder en na 
verwerking door (de Stamboeksecretaris van) de LVN is verstrekt, correct ingevuld aan (de
Stamboeksecretaris van) de LVN. De (Stamboeksecretaris van de) LVN draagt zorg voor de
controle van het veulen. De LVN int de inschrijvingskosten welke overeenkomstig het 
bepaalde in de Statuten hiervoor zijn vastgesteld.

2. Als bewijs van inschrijving in één van de registers wordt een gewaarmerkt bewijs van 
registratie, dat eigendom van de LVN blijft, aan de eigenaar van het paard in bewaring 
gegeven. Bij raszuivere Lipizzaners wordt op dit bewijs van registratie een pedigree 
vermeld van tenminste vijf generaties. De modellen worden door het bestuur van de LVN 
vastgesteld.

3. Tevens verstrekt de LVN een paardenpaspoort, dat voldoet aan de wettelijk vastgestelde 
eisen.

4. De fokker dient de aangifte van het veulen te doen middels het bovengenoemd LVN-
geboortebericht, waarop tevens dood- en/of mismaakt geboren veulens en eventuele 
erfelijke gebreken moeten worden vermeld.

ART. 15: GELDIGHEID VAN INSCHRIJVINGSBEWIJS

1. Het bewijs van inschrijving is alleen geldig, indien het bewijs op naam is gesteld van de 
eigenaar van het daarop vermelde paard en de eigenaar stamboeklid is van de LVN.

2. De eigenaar van het op het bewijs vermelde paard is verplicht het bewijs van inschrijving 
binnen 1 maand aan de (Stamboeksecretaris van) LVN te doen toekomen indien:
a) het paard is gestorven;
b) het paard door diefstal niet meer in het bezit is van de eigenaar.

ART. 16: OVERSCHRIJVING OP NAAM VAN EEN NIEUWE EIGENAAR

1. Overschrijving op naam van de nieuwe eigenaar geschiedt indien:
a) de nieuwe eigenaar een verzoek ter zake bij het LVN indient en;
b) daarbij het bewijs van inschrijving op naam van de vorige eigenaar overlegt en;
c) de nieuwe eigenaar stamboeklid is (geworden) van het LVN en;
d) de nieuwe eigenaar het overeenkomstig de Statuten vastgestelde bedrag voor deze 

overschrijving heeft betaald aan het LVN.
2. Ten bewijze van de overschrijving geeft het LVN het bewijs van inschrijving voorzien van 

een gewaarmerkte verklaring van overschrijving, aan de nieuwe eigenaar in bewaring.

ART. 17: AFGEVEN VAN DUPLICAAT DEKBEWIJS EN/OF INSCHRIJVINGSBEWIJS

Wanneer het bestuur op goede gronden aanneemt, dat een dekbewijs of enig bewijs van 
inschrijving verloren is gegaan zal dat bewijs ongeldig worden verklaard en een duplicaat 
dekbewijs of een duplicaat bewijs van inschrijving aan de eigenaar van het paard in bewaring 
worden gegeven tegen een overeenkomstig de Statuten vastgesteld bedrag.

ART. 18: AFDRACHT PER GEDEKTE MERRIE

1. De eigenaar of houder van een voor dekking goedgekeurde of erkende hengst dient er 
zorg voor te dragen dat voor iedere merrie, die door zijn hengst is gedekt, voor 1 



november van het lopende jaar een overeenkomstig art. 21 lid d van de Statuten vast te 
stellen bedrag in de kas van het LVN is gestort.

2. De hengst, waarvoor de in het vorige lid bedoelde afdracht niet wordt voldaan, kan niet op
naam van een ander worden overgeschreven en de afstammelingen daarvan kunnen niet 
in de boeken en registers van het LVN worden geregistreerd.

ART. 19: VERLENGING TERMIJNEN

Wanneer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven is het bestuur bevoegd om van 
geval tot geval de in artikelen genoemde termijnen te verlengen.

ART. 20: BRANDMERKEN

Conform de nationale regelgeving is het brandmerken, zoals traditioneel bij Lipizzanerpaarden,
in Nederland niet toegestaan

ART. 21: DNA-ONDERZOEK

1. Een door het bestuur aan te wijzen instelling stelt ter verificatie van de afstamming en 
voor individuele identificatie het DNA-profiel vast van:
a) veulens die worden aangemeld voor inschrijving in het veulenboek;
b) geïmporteerde Lipizzaners die worden aangeboden voor inschrijving in het stamboek.

2. Het bestuur kan voorts vaststelling van het DNA-profiel verlangen in alle andere gevallen 
waarin het bestuur meent dat kennis van het DNA-profiel van belang is voor de vaststelling
van de afstamming.

3. Indien eigenaren hun medewerking aan een onderzoek als bedoeld onder het eerste en 
tweede lid weigeren, of indien bij vaststelling van het DNA-profiel blijkt dat het DNA-profiel
niet overeenkomt met de opgegeven afstamming, heeft het bestuur het recht ten aanzien 
van het paard en de afstammelingen:
a) de registratie van de afstamming te wijzigen;
b) de inschrijving te wijzigen;
c) de inschrijving ongedaan te maken.

4. Indien op grond van voornoemd DNA-onderzoek blijkt dat de opgegeven afstamming 
onjuist is, kan de eigenaar verzoeken een hernieuwd DNA-onderzoek te laten plaatsvinden.
De eigenaar dient dit verzoek binnen zes weken na bekend worden van de resultaten van 
het onderzoek, schriftelijk bij het bestuur in te dienen.

5. Bij dit hernieuwd onderzoek worden er onder toezicht van de LVN, opnieuw haar- of 
bloedmonsters genomen van het betrokken dier. De monsters worden nogmaals door de in
het eerste lid aangewezen instelling onderzocht.

6. Indien uit dit hernieuwde onderzoek blijkt dat de afstamming overeenkomt met de 
opgegeven afstamming wordt de vaststelling van de afstamming alsnog geaccepteerd.

7. Indien echter ook uit dit hernieuwde onderzoek blijkt dat de afstamming niet overeenkomt
met de opgegeven afstamming, kan het Bestuur op verzoek van de eigenaar contra-
expertise laten uitvoeren door een ander instituut. De eigenaar dient dit verzoek binnen 
zes weken na bekend worden van de resultaten van het hernieuwde onderzoek, schriftelijk
bij het Bestuur in te dienen. Het Bestuur zal in afwachting van de resultaten van deze 
contra-expertise, de besluitvorming als bedoeld in het derde lid onder a, b of c aanhouden.

8. Het instituut waar de contra-expertise verricht wordt, zal dat deel van het onderzoek 
opnieuw uitvoeren, waarop de conclusie tot uitsluiting is gebaseerd.

9. Partijen verplichten zich de conclusie van de contra-expertise te erkennen.
10. De kosten van het tweede onderzoek en de contra-expertise zijn voor de niet in het gelijk 

gestelde partij.

ART. 22: ANDER ONDERZOEK

1. Het Bestuur is bevoegd om een CEM-onderzoek te laten verrichten bij:
a) een merrie welke op natuurlijke wijze is gedekt door een hengst in het buitenland;
b) een uit het buitenland geïmporteerde hengst of merrie.



2. Indien ontwikkelingen hiertoe dwingen, kan het bestuur soortgelijke maatregelen treffen 
aangaande andere besmettelijke of erfelijke aandoeningen.

ART. 23: INTEELT

1. Een toename van het inteeltpercentage van meer dan 1% per generatie is ongewenst.
2. Verwantschaps- en/of lijnenteelt wordt voor het LVN-stamboek nadrukkelijk ontraden. De 

inteeltcoëfficiënt van een combinatie zou niet groter moeten zijn dan 5%
3. Ieder LVN-stamboeklid kan bij een voorgenomen dekking het inteeltpercentage van de 

ouders en het voorziene veulen bij het stamboeksecretariaat opvragen, om de juiste 
beslissing met betrekking tot de hengstkeuze met het oog op het beperken van het 
inteeltpercentage te ondersteunen.

4. Inteeltpercentage wordt berekend over de eerste 5 generaties volgens de Wright-
methodiek.

ART. 24: SLOTBEPALING

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het LVN-bestuur, na het horen van 
de Fokkerijraad, conform de voor de LVN geldende Statuten en Reglementen.
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