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AANVRAAG TOT OVERZETTING NAAR NIEUWE STAMBOEKINDELING 
 

GEGEVENS VAN DE HOUDER 
 

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Adres: ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
  

Email: ………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
 

GEGEVENS VAN HET PAARD 
 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

UELN nummer:  
 
 

GEVRAAGD REGISTER  

Het correcte register wordt geselecteerd door het secretariaat op basis van de aanwezige bewijsstukken en 
de afstammingen zoals deze zijn opgenomen in het originele paspoort! 

 

Hoofdsectie*   Klasse 1  Klasse 2  Klasse 3  Klasse 4 

Aanvullende sectie*  Klasse 6 
* aanduiden wat past – blanco laten indien niet gekend 

 
Hoofdsectie: zowel vader als moeder zijn gekend en opgenomen in het originele paspoort 
Aanvullende sectie: vader of moeder is niet gekend (opgenomen als “onbekend” in het paspoort) 

 
Klasse 2: vader, moeder en de 4 grootouders zijn gekend en behoren tot een miniatuurpaardenras (AMHA, 
AMHR, NMPRS, EUSAM) – indien AMHA / AMHR: gelieve kopie van het registratieformulier mee te sturen 
Klasse 1: idem klasse 2, maar zowel vader als moeder zijn goedgekeurd bij BMP 
 
Klasse 4:  één van de 4 grootouders is niet gekend  (opgenomen als “onbekend” in het paspoort) en/of vader, 
moeder of één van de 4 grootouders behoort niet tot een miniatuurpaardenras (bijvoorbeeld Welsh, ASPC, 
Shetland, …) 
Klasse 3: idem klasse 4, maar zowel vader als moeder zijn goedgekeurd bij BMP 

 
 

DOCUMENTEN TE BEZORGEN AAN HET BMP 

Stuur dit document samen met een kopie uit het origineel paspoort of van het registratiedocument 
(AMHA, AMHR, ASPC, …) met de gekende afstamming naar het secretariaat. 
Een paard laten overzetten van de oude stamboekindeling naar de nieuwe indeling kost 10 €.  
 
 

VALIDATIE (niet geldig zonder handtekening) 
 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum en handtekening: 


