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Registratiereglement WPCV
Goedgekeurd in de WP&CS Council Meeting van 16-4-2012
Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 29-6-2012
Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
de Vereniging:
De Welsh Pony en Cob Vereniging (WPCV)
Bestuur:
Bestuur van de WPCV
Welsh Pony and Cob Society:
Het moederstamboek, Welsh Pony and Cob Society in Bronaeron,
Felinfach, Lampeter, Wales, UK (WP&CS),
Dochterstamboek:
Een Welsh pony en cob (stamboek)vereniging waarvan de registratieregels
gelijk zijn aan de registratieregels van het moederstamboek
Correct geëxporteerd:
Een dier geboren in UK, geregistreerd door WP&CS, geëxporteerd van UK
naar een eigenaar buiten UK, export is door WP&CS vastgelegd op paspoort
Registratie:
Registratie in een van de registers van de WPCV
Welsh Stud Book
het studbook van het moederstamboek
WPCV Stud Book:
het studbook van de WPCV
1. Secties
Welsh Pony’s en Cobs kunnen in het WPCV Stud Book geregistreerd worden in een van de volgende secties:
Sectie A Welsh Mountain Pony’s: niet groter dan 121,9 cm (12 hands high,
Sectie B Welsh Pony’s: niet groter dan 137,2 cm. (13 hands 2 inches high),
Sectie C Welsh Ponies of Cob Type: niet groter dan 137,2 cm. (13 hands 2 inches high),
Sectie D Welsh Cobs: geen maximum hoogtemaat,
Sectie E Ruinen.
Een dier kan gelijktijdig slechts in 1 Sectie of 1 Register zijn opgenomen.
2. Definitie
In dit reglement zullen de volgende definities worden gebruikt:
2.1
Een geregistreerde pony of cob is een pony of cob die is geregistreerd in sectie A, B, C of D van het
Welsh Stud Book of WPCV Studbook. Deze dieren hebben een geregistreerde vader en zijn geboren uit een
geregistreerde moeder of F.S.2. moeder,
2.2
Een F.S.2 merrie, is een merrie die is geregistreerd in de Appendix van het Welsh Stud Book in sectie A, B,
C of D. Deze dieren hebben een geregistreerde vader en zijn geboren uit een F.S.1 merrie; ze zijn
goedgekeurd als “true to type”,
2.3
Een F.S.1 merrie, is een merrie die is geregistreerd in de Appendix van het Welsh Stud Book in sectie A, B,
C of D. Deze dieren hebben een geregistreerde vader en zijn geboren uit een F.S. merrie; ze zijn
goedgekeurd als “true to type”,
2.4
Een F.S.merrie, is een merrie die is geregistreerd in de Appendix van het Welsh Stud Book in sectie A, B, C
of D. voordat dit werd gesloten op 1-1-1960,
2.5
Een ruin is een gecastreerde mannelijke pony of Cob opgenomen in Sectie E van het Welsh Stud Book of
WPCV Stud Book. Deze dieren hebben een geregistreerde vader en zijn geboren uit een geregistreerde
moeder, of een F.S., F.S.1. of F.S.2.merrie,
2.6
De leeftijd van een pony of cob begint op 1 januari van het jaar van geboorte,
2.7
Een zwartbonte pony heeft een lichaamsvacht met grote onregelmatige vlekken van zwart of wit. De
scheidinglijn tussen de kleuren is in de regel scherp aangegeven,
2.8
Een bruinbonte pony heeft een lichaamsvacht met grote onregelmatige vlekken van wit en een andere
kleur dan zwart. De scheidinglijn tussen de kleuren is in de regel scherp aangegeven.
3. Kruising tussen secties
De nakomelingen van een hengst en merrie die niet afkomstig zijn uit dezelfde sectie, zullen geregistreerd
worden in overeenstemming met onderstaande tabel:
Ouders

Nakomeling

AxA

A

AxB

B

AxC

C

AxD

C

BxB

B

BxC

C
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BxD

C or D

CxC

C

CxD

C or D

DxD

D

4. Overschrijving naar een andere sectie
Aan de hand van een schriftelijke verklaring van een dierenarts, zal de WPCV toestaan dat:
4.1 een dier wordt overgeschreven van sectie A naar sectie B als het dier groter is dan 121,9 cm.,
4.2 een dier wordt overgeschreven van sectie C naar sectie D als het dier groter is dan 137,2 cm. ,
4.3 een dier wordt overgeschreven van sectie D naar sectie C bij dieren van 7 jaar of ouder, als het dier kleiner is
dan 137,2 cm.
5. Aanvraag voor registratie
5.1 De aanvraag voor registratie, zal worden gedaan op een WPCV-formulier en zal, met uitzondering voor
ruinen, worden ingediend vòòr de 31e December van het geboortejaar van het veulen. De aanvraag is
ondertekend door eigenaar en fokker. De fokker is de geregistreerde eigenaar/huurder van de merrie op de
moment van geboorte van het veulen.
6. Geboorteaangifte
WPCV-dekbon: De eigenaar van de hengst of hengstenhouder stuurt uiterlijk 1 november van het jaar waarin de
merrie is gedekt, deel I van het geboortebewijs op naar de WPCV.
Niet-WPCV-dekbon: De eigenaar van de hengst of hengstenhouder informeert uiterlijk 1 november van het jaar
waarin de merrie is gedekt, de WPCV over de uitgevoerde dekking.
7. Late aanvraag voor registratie
7.1 Aanvragen die ontvangen worden na 31e December van het geboortejaar van het veulen, worden
geaccepteerd tegen een verhoogd tarief; DNA-controle is noodzakelijk (vader-moeder-kind) om de juistheid van
de afstamming vast te stellen. De kosten van DNA-onderzoek zijn voor de aanvrager.
8. Ruinen
8.1
Een aanvraag voor een ruinenregistratie kan worden ingediend op ieder moment, nadat de hengst is
gecastreerd
8.2
Een aanvraag kan worden ingediend door leden en niet-leden,
8.3
De aanvraag moet worden vergezeld door een castratieverklaring die is ondertekend door een
dierenarts.
8.4
De registratie als ruin moet worden gedaan voordat het dier kan worden overgeschreven naar een
nieuwe eigenaar.
9. Stalnaam
Als een aanvrager een dier wil registreren die hij niet zelf heeft gefokt, dan moet de aanvrager de geregistreerde
stalnaam gebruiken van de fokker. Een fokker kan een aanvraag indienen om een stalnaam te laten registreren
tbv exclusief gebruik bij de registratie van zijn fokproducten. De WPCV heeft het recht een aanvraag te weigeren
als de stalnaam, in haar ogen, ongeschikt of verwerpelijk is. Een stalnaam moet ook voldoen aan de eisen van de
British Central Prefix Register en zal daar worden geregistreerd. Als de fokker een aanvraag wil indienen, dan
moet de fokker lid zijn van de WPCV.
10. Weigering
De WPCV heeft het recht een aanvraag voor registratie te weigeren als:
10.1 het aanvraagformulier niet voldoende details bevat,
10.2 de naam van het dier ongeschikt of verwerpelijk is,
10.3 als het dier zwartbont of bruinbont is (alleen ingeval van registratie in sectie A, B, C en D).
11. Dekbewijs
11.1 Bij de aanvraag voor registratie wordt een dekbewijs toegevoegd, dat is goedgekeurd door de WPCV, en dit
dekbewijs is ondertekend door de eigenaar of huurder van de hengst. Het dekbewijs bevat de naam van
de hengst en de merrie, de dekdatums of begin/einddatum waarop hengst bij de merrie in het weiland
heeft gelopen. Mochten hengst en merrie van dezelfde eigenaar zijn, dient ook een dekbewijs te worden
ingevuld voordat het veulen kan worden geregistreerd.
11.2
Een dekbewijs verstrekt door het moederstamboek of WPCV is acceptabel. De details zijn vastgelegd
door de WPCV.
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12. Deklicentie
Een aanvraag voor registratie van een veulen wordt alleen overwogen als de hengst een deklicentie heeft die is
uitgegeven door het moederstamboek of de WPCV.
13. Kunstmatige inseminatie (KI)
Een aanvraag voor registratie van een veulen dat is verwekt met behulp van kunstmatige inseminatie, wordt
geaccepteerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
13.1
De eigenaar en de fokker zijn beide lid van de WPCV op het moment dat het veulen wordt geregistreerd,
13.2
De hengst is geregistreerd, heeft een deklicentie en het DNA is vastgelegd,
13.3
De eigenaar van de hengst gebruikt een KI-begeleidingsformulier dat opgestuurd moet worden naar de
WPCV aan het einde van het dekseizoen. De eigenaar van de hengst gebruikt een KI-dekbewijs. De
formulieren zijn te verkrijgen bij de WPCV,
13.4
Het opvangen van sperma wordt uitgevoerd onder toezicht van een dierenarts of bevoegd persoon,
13.5
Inseminatie van sperma in de merrie wordt uitgevoerd door een dierenarts of bevoegd persoon; deze
persoon ondertekend ook het KI-dekbewijs (zie 13.3),
13.6
De aanvraag voor registratie van het veulen wordt bij de WPCV ingediend uiterlijk 31 december in het
jaar van geboorte van het veulen. Van de merrie en het veulen wordt het DNA vastgelegd. Op het
aanvraagformulier wordt vastgelegd dat het veulen is verwerkt met behulp van KI. Het veulen wordt
geregistreerd als bij de DNA-controle tussen vader, moeder en kind geen tekortkomingen worden
vastgesteld.
Opm.: Bij Welsh Partbredveulens is artikel 13.1 niet van toepassing; artikel 13.2 is alleen van toepassing als de
hengst bijdraagt aan het percentage geregistreerde Welsh bloed van zijn nakomelingen. Het formulier voor DNAonderzoek van het veulen, bevat de namen en registratienummers van vader en moeder, voordat dit wordt
opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. De WPCV informeert de WP&CS jaarlijks over gebruik van KI
(aantallen hengsten die ingezet worden d.m.v. KI, uitgevoerde dekkingen en als gevolg daarvan geregistreerde
veulens).
14. Embryo Transplantatie (ET)
De dekking die wordt uitgevoerd em waarvan het embryo het resultaat is, wordt uitgevoerd in overeenstemming
met de procedure voor natuurlijke dekking of KI, welke van toepassing is. Beide handelingen van de ET (het
uithalen van de embryo uit de donormerrie en inbrenging in de gastmerrie, moeten worden uitgevoerd door een
dierenarts die daarvoor adequaat is gecertificeerd. De administratie voor ET moet worden uitgevoerd op dezelfde
wijze als de administratie voor KI.
15. A-selectief bloedgroepenonderzoek en/of DNA-typering
De WPCV zal vanuit de aanvragen voor registratie, aselectief een aantal dieren selecteren waarvan de
afstamming wordt gecontroleerd. Deze controle wordt gedaan door een vergelijking te maken tussen de
bloedgroepen of DNA-type van vader, moeder en kind. Als de opgegeven afstamming niet overeenkomt met het
onderzoek, wordt de aanvraag voor registratie niet in behandeling genomen. De kosten van het onderzoek
worden gedragen door de WPCV.
16. Overschrijven op naam
Een dier moet zijn overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar, voordat de nieuwe eigenaar nakomelingen
van dit dier kan registreren. Bij verkoop is de verkoper verantwoordelijk voor dat het paspoort/registratiebewijs
tijdig wordt opgestuurd naar de WPCV om deze te laten overschrijven op de naam van de nieuwe eigenaar en de
bijbehorende kosten te betalen. De verkoper ontvangt deze documenten retour en overhandigt ze vervolgens aan
de nieuwe eigenaar. De verkoper is verantwoordelijk dat het paspoort/registratiebewijs correct is ondertekend en
de juiste verkoopdatum is genoteerd.
17. Export certificaat
Als een lid van de WPCV voornemens is om een pony te exporteren uit Nederland, dan vraagt hij, of zijn
vertegenwoordiger, tenminste 21 dagen voorafgaand aan het transport, een exportcertificaat aan.
De aanvraag wordt vergezeld door het paspoort/registratiebewijs van het dier. Als de aanvraag correct is
ingediend en is betaald, dan zal de WPCV een export certificaat afgeven (gewaarmerkte aantekening in
paspoort/registratiebewijs). Dit bewijs dient tijdens het transport bij het dier te blijven.
[Opm.: Als een merrie voorafgaand aan het transport is gedekt, dan dient het dekbewijs te worden toegevoegd
bij de aanvraag.
Mocht een merrie of hengst zijn geëxporteerd zonder exportcertificaat, dan is de WPCV bevoegd een aanvraag
voor registratie van een nakomeling in behandeling te nemen op voorwaarde dat een jurylid, dat daartoe door de
WPCV is bevoegd verklaard, of een dierenarts het dier heeft geverifieerd aan de hand van het originele
aanvraagformulier. De aanvrager betaalt de kosten van de inspectie, en eventueel administratiekosten
Goedgekeurd in de WP&CS Council Meeting van 16-4-2012
Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 29-6-2012

Page 4 of 7

18. Import en re-import
Wanneer een dier wordt geïmporteerd of hernieuwd wordt geïmporteerd (re-import) in Nederland, dat wordt het
dier ingeschreven als geïmporteerd of hernieuwd geïmporteerd. De aanvraag daarvoor kan worden ingediend bij
de WPCV.
19. huur van een pony of lenen
Als een pony of cob wordt gehuurd of geleend, dan zal informeren de eigenaar en huurder/lener de WPCV
hierover voordat nakomelingen geregistreerd kunnen worden. Hiervoor wordt een WPCV-formulier gebruikt dat
wordt ingevuld en opgestuurd.
20. Bezwaar tegen juistheid van een afstamming
Een lid die een bezwaar heeft tegen de juistheid van een afstamming van een pony of cob die is geregistreerd bij
de WPCV, kan een schriftelijk bezwaar indienen waarin het bezwaar wordt gemotiveerd. Voordat dit bezwaar in
behandeling wordt genomen, dient een griffierecht te worden betaald. Als uit het onderzoek blijkt dat het
bezwaar gegrond wordt verklaard, dan wordt het griffierecht terugbetaald aan de bezwaarmaker. Als uit het
onderzoek blijkt dat het bezwaar geheel of gedeeltelijk ongegrond wordt verklaard, dan vervalt het griffierecht
aan de WPCV. Binnen 6 weken na ontvangst van het griffierecht, wordt de bezwaarmaker schriftelijk
geïnformeerd over de beslissing van het bestuur van de WPCV.
21. Onjuistheden
In het geval een functionaris van de WPCV een vergissing begaat die tot gevolg heeft dat een registratie heeft
plaatsgevonden die in strijd is met regelgeving van de WPCV, dan zal de WPCV dit onderzoeken en het resultaat
kan zijn dat:
21.1 de WPCV de registratie bevestigd, ondanks dat in strijd is gehandeld met regelgeving van de WPCV, of
21.2 de WPCV de aanvraagperiode verlengd en toestaat dat een nieuwe aanvraag voor registratie wordt
ingediend, of
21.3 de WPCV weigert de registratie te bevestigen en opdracht geeft om de registratie te verwijderen uit het
WPCV Studbook.
Registratieregels voor Welsh Partbred Register (WPBR)
22. Definitie
De definitie van een WPBR is een paard of pony met een afstamming met tenminste 12,5% geregistreerd Welsh
bloed, gerekend vanuit vader en/of moeder of tezamen uit beide. Iedere kleur is acceptabel, ook zwartbont en
bruinbont.
23. Aanvraag voor registratie
De aanvraag wordt gedaan op een WPCV-formulier en is ondertekend door eigenaar en fokker. De eigenaar en
de fokker behoeven geen lid te zijn van de WPCV.
24. Deklicentie
Artikel 12 is van toepassing op nakomelingen van hengsten die zijn geregistreerd in the WPCV Stud Book of
Registers.
25. Tijdlimiet
Een aanvraag voor registratie kan worden ingediend op iedere leeftijd van het dier.
26. Andere regels voor WPBR
Artikel 8.3, 10.1, 10.2,14, 16, 17, 18, 19, 20, en 21 zijn van toepassing op registraties in het WPBR register.
Artikel 13 is eveneens van toepassing, met uitzondering van artikel 13.1 en 13.6 die niet van toepassing zijn.
Artikel 13.2 is alleen van toepassing als de hengst bijdraagt aan het percentage Welsh bloed in zijn
nakomelingen.
27. Registratieregels voor dieren geboren buiten Nederland (met uitzondering van UK)
Een aanvraag voor registratie van pony’s en cobs die geboren zijn buiten Nederland (met uitzondering van UK)
kan worden geaccepteerd als aan bovenstaande regels is voldaan. Tevens moet worden voldaan aan
onderstaande regels:
27.1
Dieren moeten een geregistreerde vader hebben, wat betreft, bij export de WP&CS of WPCV een
exportcertificaat heeft verstrekt, en moeten zijn geboren uit een geregistreerde moeder of F.S.2 moeder
wat betreft, bij export de WP&CS of WPCV een exportcertificaat heeft verstrekt, of
27.2
Nakomelingen van dieren zoals genoemd in artikel 27.1 en de aanvraag voor registratie voldoet aan
artikel 5 and 6,
27.3
Om deze dieren te kunnen onderscheiden van de dieren die geboren zijn in Nederland, zal worden
toegevoegd aan de naam van deze dieren, de afkorting van het land waarin ze zijn geboren.
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[Opm. Als de eerste generatie nakomelingen van geëxporteerde nakomelingen niet zijn geregistreerd in het
WPCV Stud Book of WP&CS Stud Book, dan zullen ook de tweede en opvolgende generaties nakomelingen niet
worden geaccepteerd).
Registratieregels voor International Register (IA) (artikel 28 is nog niet van kracht)
28. Definitie
In deze registratieregels worden de volgende definities gebruikt:
28.1
Een international geregistreerde pony of cob is een pony of cob die is geregistreerd in het International
Register en deze dieren zijn gefokt uit:
beide ouders zijn geregistreerd in het Internationaal Registers of zijn goedgekeurd als zijnde
International Acceptable, of
een van beide ouders is geregistreerd in het International Register of is goedgekeurd als
zijnde International Acceptable en de andere ouder is geregistreerd in het WPCV Stud Book
of Welsh Stud Book of Overseas Register van de WP&CS,
28.2
De leeftijd van het dier wordt gerekend vanaf 1 januari van het jaar waarin het dier is geboren.
29. Aanvraag voor registratie (artikel 29 is nog niet van kracht)
De aanvraag voor registratie van een hengst of merrie in IR wordt gedaan op een formulier van de WPCV.
Het aanvraagformulier wordt ondertekend door de eigenaar en de fokker. De fokker is de geregistreerde eigenaar
of huurder/lener van de merrie op het moment dat het veulen is geboren.
30. Deklicentie (artikel 30 is nog niet van kracht)
Een aanvraag voor registratie kan worden ingediend als de hengst:
30.1
een deklicentie heeft van de WPCV of de WP&CS,
30.2
in het geval de hengst is goedgekeurd als International Acceptable of geregistreerd in het
International Register, een deklicentie kan worden verstrekt volgens de procedure zoals gebruikelijk is
bij de WPCV of WP&CS (DNA-type vastgelegd en Veterinaire keuring).
31. Tijdslimiet (artikel 31 is nog niet van kracht)
31.1
Een aanvraag voor registratie moet bij de WPCV worden ingediend voor 31 december in het jaar van
geboorte.
31.2
Een aanvraag voor de registratie van een ruin kan worden ingediend op iedere moment nadat het dier
is gecastreerd.
32. Andere regels (artikel 32 is nog niet van kracht)
De volgende artikelen zijn ook van toepassing op de registratie dieren in het International Register: artikel 3, 4, 7,
8 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26.
Registratieregels voor dieren die zijn erkend als International Acceptable
33. Definitie (artikel 33 is nog niet van kracht)
In deze registratieregels worden de volgende definities gebruikt:
33.1
Een Internationally Acceptable pony of cob is een pony of cob waarvan is vastgesteld dat deze geboren
is uit dieren die correct zijn geëxporteerd vanuit UK of Nederland met een correct exportcertificaat van
de WP&CS of WPCV.
33.2
De leeftijd van het dier wordt gerekend vanaf 1 januari van het jaar waarin het dier is geboren.
34. Aanvraag voor registratie (artikel 34 is nog niet van kracht)
Een aanvraag voor registratie als Internationally Acceptable zal worden vergezeld door:
Bewijs in de vorm van een uitgebreide pedigree waaruit blijkt dat de pony, vanuit iedere lijn, is geboren uit dieren
die geregistreerd in het WP&CS Stud Book of WPCV Stud Book en door de WP&CS of WPCVC zijn aangemerkt als
zijnde geëxporteerd. Dit is ongeacht het aantal tussenliggende generaties.
34.1
De aanvrager behoeft geen lid te zijn van de WPCV. Individuele eigenaren die buiten Nederland wonen,
kunnen rechtstreeks contact opnemen met de WPCV, ongeacht of ere en Welsh stamboek in hun eigen
land is.
34.2
Als de WPCV het nodig acht, mag de WPCV een pony die is goedgekeurd als zijnde Internationally
Acceptable voorzien van de benodigde documenten.
35. Afwijzing voor registratie (artikel 35 is nog niet van kracht)
De WPCV heeft de bevoegdheid om een aanvraag voor registratie te weigeren als, in de ogen van de WPCV, het
benodigde bewijs onvoldoende is.
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Registratieregels voor sectie x register
36. Definitie
In deze registratieregels worden de volgende definities gebruikt:
36.1
Dieren worden geregistreerd in het Sectie X Register van het WPCV Stud Book in overeenstemming
met EU-Verordening 96/78. Het Register is open voor dieren van bewezen afstamming, maar die verder
niet voldoen aan het huidige registratiereglement van de WP&CS of WPCV.
37. Aanvraag voor registratie
De aanvraag voor registratie in de Sectie X wordt gedaan op een WPCV-formulier. De aanvraag wordt ingediend
voor 31 december van het jaar van geboorte van het veulen. Deze tijdslimiet geldt niet voor ruinen en dieren die
voor WPBR in aanmerking zouden zijn gekomen. Veulens met een geaccepteerde vachtkleur en geboren uit een
merrie, die uitsluitend vanwege een verkeerde kleur is geregistreerd in de sectie X, en afkomstig van een
geregistreerde hengst die een deklicentie heeft, kunnen geaccepteerd worden in het hoofd register.
38. Deklicentie
Artikel 12 is van kracht als dat aan de orde is.
39. Shows
Dieren die geregistreerd zijn in de sectie X kunnen niet worden ingeschreven op een WPCV show.
40. Officiële WPCV veilingen
Dieren die geregistreerd zijn in de sectie X kunnen niet worden aangeboden op een WPCV veiling.
Andere regels voor Sectie X
De volgende artikelen zijn ook van toepassing op de registratie van nakomelingen in de Sectie X zoals die ook van
toepassing zijn op rasdieren en WPBR: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 30, 31, 32, 34 en 35.
41. Paspoort
41.1
De WPCV blijft eigenaar van het paspoort.
41.2
Als een dier sterft, dan moet het paspoort binnen 30 dagen nadien naar de WPCV worden gestuurd om
te worden afgestempeld of te worden vernietigd. Het is de verantwoordelijkheid van de
eigenaar/houder, de dierenarts of het slachthuis om het paspoort terug te sturen.
41.3
Op verzoek, een kopie van de pedigree van het WPCV geregistreerde dier kan worden verstrekt.
Ten bewijze van inschrijving in het WPCV Stud Book kan de eigenaar van het dier een registratiebewijs
ontvangen dat gewaarmerkt is door de WPCV. Dit document blijft het eigendom van de WPCV en is
alleen geldig in combinatie met het paspoort.
42. WPCV registratie commissie
De registratiecommissie is samengesteld door het bestuur en de leden behoeven de goedkeuring van de
ledenvergadering. Het bestuur consulteert de registratiecommissie in alle gevallen die registratiezaken betreffen.
De commissie adviseert het bestuur als daarom gevraagd wordt door het bestuur en ook als daarom niet wordt
gevraagd door het bestuur. De commissie bestaat uit tenminste drie leden; een van hen is de voorzitter; ieder
jaar treedt tenminste 1 lid af, die terstond herkiesbaar is.
43. Bezwaren van eigenaren
Door het indienen van een schriftelijk bezwaar, kan de eigenaar van een pony of cob bezwaar maken tegen een
beslissing die door het bestuur is genomen m.b.t. een registratie. Zo spoedig mogelijk wordt de bezwaarmaker
schriftelijk geïnformeerd over de beslissing die door het bestuur is genomen.
44. Correctheid van de registratie
Het bestuur is bevoegd om een onderzoek in te stellen met betrekking tot de juistheid van de registratie van een
pony of cob. Als een tekortkoming wordt vastgesteld, zal het bestuur contact opnemen met het moederstamboek
en overleggen wat de correcte acties moeten zijn. Het bestuur is bevoegd om een onjuiste registratie te
verwijderen uit de registers van het WPCV studbook. De WPCV informeert de WP&CS over de besluiten die zijn
genomen en de acties die zijn uitgevoerd.
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Bijlage
Paspoort
In het passport zijn de volgend details genoteerd:
1.1.
naam, registratienummer, sectie en microchip nummer
1.2
jaar van geboorte, en indien mogelijk, datum van geboorte en land van geboorte
1.3
geslacht, huidige kleur, kleur tijdens geboorte (indien afwijkend van huidige kleur), kenmerken en
speciale kenmerken,
1.4
stokmaat, alleen als het gedocumenteerd is
1.5
pedigree in max. 4 generaties met registratienummers en aantekening of een ouderdier correct is
geëxporteerd.
1.5
datum en jaar van registratie,
1.6
naam en adres van Fokker en eigenaar zoals genoemd op I&R-formulier,
1.7
ieder ander details dat is voorgeschreven door de overheid.
1.8
de WPCV blijft eigenaar van het paspoort.
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