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1 Inleiding 

Het European Falabella Studbook, hierna genoemd EFS, is een vereniging die door Erik Reefhuis, 

Marianne Noten-Collet, Greet Dewil, Jennike Reefhuis en John Bouwmeester opgericht werd op 

7 februari 2020 in het kantoor van DGF Notarissen te Kaatsheuvel. EFS is als dochterstamboek 

erkend door het stamboek van oorsprong ‘Minifalabella’ Caballos miniature in Argentinië. 

Director: Mister Evaristo Falabella. 

EFS is het officiële stamboek voor de registratie van dit zeldzame Falabella-miniatuurpaardenras 

voor geheel Europa. Het stamboek is opgericht om de identiteit en continuïteit van het ras te 

waarborgen. Het EFS verzorgt de registraties en DNA-rapportages van 100 % raszuivere 

Falabella’s van geheel Europa.  

Onderdelen van het EFS: 

- het bestuur, 

- de foktechnische commissie, 

- de PR & evenementencommissie, 

- de geschillencommissie, 

- de commissie van beroep. 

De doelstelling van het EFS is het beschermen en behoeden voor uitsterving van het bijzondere 

Falabellaras – het enige echte miniatuurpaardenras van de wereld - alsmede het continueren 

van het registreren van 100 % raszuivere Falabella’s en de bevordering van het fokken van het 

Falabellapaardje met een fijn, intelligent karakter, gezonde constitutie en een correct, 

functioneel en aansprekend exterieur. 

2 Huishoudelijk reglement 

2.1 Lidmaatschap en donateurschap 

2.1.1 Aanmelding lidmaatschap 

Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het stamboekbureau met gebruikmaking van 

een door het bestuur voorgeschreven aanmeldingsformulier. Het aanmelden voor het 

lidmaatschap kan ook op een door het bestuur te bepalen wijze elektronisch geschieden, al dan 

niet via de website van het EFS. Waar gesproken wordt van een aanmeldingsformulier wordt 

ook de elektronische wijze van aanmelden bedoeld. 

Pas na ontvangst van de contributie door EFS gaat het lidmaatschap effectief in.  

Leden zeggen hun lidmaatschap van het EFS op door een schriftelijke mededeling aan het 

stamboeksecretariaat. Op de beëindiging van het lidmaatschap is het bepaalde in artikel 4 van 

de Statuten van toepassing. 

Het secretariaat houdt een algemene ledenlijst bij. 

2.1.2 Soorten lidmaatschap 

De vereniging EFS kent: 

- algemene leden, 

- ereleden, 

- donateurs. 



Algemene leden zijn natuurlijke personen die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld, door 

het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet toelating door het 

bestuur kan de algemene -ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 

Ereleden zijn natuurlijke personen die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk 

hebben gemaakt en om die reden als zodanig door de algemene ledenvergadering worden 

benoemd op voorstel van het bestuur. Zij zijn geen contributie verschuldigd. 

Donateurs zijn natuurlijke personen die, zonder de aan het lidmaatschap verbonden rechten te 

genieten, zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de 

algemene ledenvergadering jaarlijks vast te stellen minimum bijdrage en door het bestuur als 

zodanig zijn toegelaten. Donateurs hebben als toehoorders toegang tot de algemene -

ledenvergadering, hebben het recht daarin het woord te voeren doch hebben geen stemrecht. 

Zowel de donateur als het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te 

beëindigen.  

2.1.3 Einde van het lidmaatschap 

Het lidmaatschap is niet vatbaar voor overdracht of overgang. 

Het lidmaatschap respectievelijk het erelidmaatschap en het donnateurschap eindigt:  

- door schriftelijke opzegging door het lid; 

- door schriftelijke opzegging door de vereniging; 

- door overlijden; 

- door ontzetting. 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden vóór één november van het 

lopende jaar en gaat in per één januari van het daaropvolgende jaar. Zij geschiedt schriftelijk 

aan het bestuur. De ontvangstdatum van de mail of de afstempeldatum van een via de post 

verzonden opzegging wordt in aanmerking genomen. Indien een opzegging niet tijdig heeft 

plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende jaar. 

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk: 

- indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren; 

- binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun 

verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is -geworden of medegedeeld; 

- binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging 

in een andere rechtsvorm of tot fusie.  

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van het lopende jaar 

door het bestuur worden gedaan: 

- wanneer een lid na daartoe tweemaal schriftelijk te zijn aangemaand op één november 

van het lopende jaar niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging 

over het lopende jaar heeft voldaan; 

- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de 

statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde 

van het eerstvolgende jaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het 

lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden 

gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 



De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen, gericht aan de secretaris 

van EFS.  

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging 

op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk 

van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen 

één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene 

ledenvergadering.-Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  

Een geschorst lid heeft geen stemrecht. 

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het 

geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 

2.2 Rechten en plichten van leden en fokkers 

Leden en fokkers van het EFS zijn verplicht:  

- de Statuten, reglementen en besluiten van organen en commissies van het EFS na te 

leven; 

- de belangen van de paardenfokkerij in het algemeen en die van het EFS in het bijzonder 

niet te schaden; 

- de op hun van toepassing zijnde verplichtingen van financiële en andere aard na te komen. 

Het bestuur is bevoegd aan de leden en fokkers verplichtingen van financiële en andere aard op 

te leggen, alsmede om ten behoeve van de leden verbintenissen aan te gaan.  

Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door het EFS aangegeven datum (de 

vervaldatum) te voldoen. Indien het lid op 28 februari van het lopend jaar niet geheel aan enige 

financiële verplichting heeft voldaan, is hij vanaf die datum uitgesloten van deelname aan alle 

activiteiten van het EFS en van elke dienstverlening door het EFS tegen een gereduceerd tarief, 

totdat het lid geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Tot dan kan het lid in het 

EFS geen rechten uitoefenen, waaronder maar niet uitsluitend het verkrijgen van 

stamboekpapieren, het ontvangen van de digitale nieuwsbrief, deelname aan activiteiten en 

evenementen aan gereduceerd tarief en toegang tot het ledenportaal van de website waar alle 

informatie terug te vinden is, en blijft het lid verplicht aan al zijn lidmaatschapsverplichtingen te 

voldoen. 

Een fokker, maar niet zijnde een lid, is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door het EFS 

aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien de fokker niet geheel aan enige 

financiële verplichting heeft voldaan, is hij uitgesloten van deelname aan alle activiteiten van 

het EFS en van elke dienstverlening door het EFS totdat de fokker geheel aan zijn financiële 

verplichtingen heeft voldaan. Tot dan kan de fokker bij het EFS geen rechten uitoefenen, 

waaronder maar niet uitsluitend het verkrijgen van stamboekpapieren en deelname aan 

activiteiten en evenementen en blijft de fokker alsnog verplicht aan al zijn financiële 

verplichtingen te voldoen, ook wanneer het beoogde evenement al afgelopen is. 

Indien een lid of een fokker niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover het 

EFS, is het lid of de fokker vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke 

rente verschuldigd. Blijft het lid of de fokker geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een 

nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het lid of de fokker behalve de wettelijke rente 

ook 10% aan buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt 

het lid of de fokker in zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en buitengerechtelijke 



kosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan het EFS door een advocaat of 

deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd. 

Een lid en fokker is verplicht desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en 

opgaven, zowel mondeling als schriftelijk, te verstrekken alsook om de verzochte bescheiden te 

overleggen aan het bestuur, de geschillencommissie, de commissie van beroep en aan de 

arbitragecommissie. 

Een lid of fokker en een door of namens het bestuur aangestelde medewerker is verplicht om 

zich ter gelegenheid van een evenement, hetzij vóór, hetzij gedurende, hetzij na het evenement 

behoorlijk te gedragen en zo nodig mee te helpen bij het handhaven van de orde. 

Een lid of fokker onthoudt zich tegenover een ander lid of fokker van elke vorm van seksueel 

gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of 

onopzettelijk, die door het andere lid of fokker, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen 

wordt ervaren. 

Een lid of fokker onthoudt zich tegenover een ander lid of fokker van elke vorm van verbaal 

geweld, bedreiging of discriminatie. 

Een lid of fokker bevordert de gezondheid en het welzijn van paarden en onthoudt zich van elke 

inbreuk daarop. 

Een lid of fokker is verplicht zich te onthouden van het gebruik van ongeoorloofde middelen zoals 

drugs en overmatig gebruik van alcohol waardoor de veiligheid van het lid of de fokker en zijn 

omgeving in gevaar worden gebracht en is verplicht controles naar ongeoorloofde middelen toe 

te laten en daaraan volledige medewerking te verlenen. 

Een lid of fokker is verplicht zich te onthouden van het toedienen van ongeoorloofde middelen 

aan een paard dat ter keuring wordt aangeboden en is verplicht controles naar ongeoorloofde 

middelen toe te laten en daaraan volledige medewerking te verlenen. 

Tussen leden en fokkers en onderling mag niet worden gediscrimineerd. 

2.3 Geldmiddelen 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributies van de leden, de 

bijdragen van donateurs, schenkingen en andere inkomsten, zoals inschrijvings- en 

overschrijvingsgelden. 

De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimumbijdrage, die 

door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.  

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

2.4 Vergoeding van kosten 

De leden van het bestuur kunnen een vergoeding genieten voor werkelijk gemaakte reis- en 

verblijfkosten van in hun functie in het belang van het EFS gedane uitgaven en wel naar daarvoor 

door het bestuur vast te stellen maatstaven. 



2.5 Handhaving orde en veiligheid 

Het bestuur is als organisator van een evenement verplicht tot het handhaven van de orde in 

en/of buiten de locatie waar het evenement wordt gehouden. Het bestuur is hiervoor 

verantwoordelijk tijdens het evenement en is tevens verantwoordelijk voor de persoonlijke 

veiligheid van de aanwezigen. De verantwoordelijkheid eindigt nadat het evenement is 

beëindigd. 

Het bestuur kan voorschriften geven tot het handhaven van de orde bij evenementen. Het 

bestuur kan personen aanwijzen die namens het bestuur belast zijn met de controle op de 

naleving van het in de vorige alinea bepaalde en bevoegd zijn namens het bestuur de in de 

volgende twee alinea’s vermelde bevoegdheden uit te oefenen. 

Indien voordat een evenement wordt gehouden naar het oordeel van het bestuur de veiligheid, 

het ordelijk verloop of de orde niet voldoende is gewaarborgd, kan het organiseren van een 

evenement op de geplande locatie worden verboden. In dat geval streeft het bestuur er naar 

uiterlijk vijf dagen vóór het evenement de vereiste maatregelen te nemen en/of een andere 

locatie ter kennis van de betrokkenen te brengen, als gevolg waarvan de veiligheid, het ordelijk 

verloop en/of de orde wel voldoende te waarborgen is. 

Indien tijdens een evenement naar het oordeel van het bestuur de veiligheid, het ordelijk verloop 

of de orde niet voldoende is gewaarborgd, kan het bestuur beslissen het evenement te 

onderbreken en de vereiste maatregelen te treffen of bij gebreke daarvan het evenement 

tussentijds te beëindigen of elders te laten plaatsvinden. 

2.6 Aansprakelijkheid 

Het EFS is niet aansprakelijk voor schade die leden lijden tijdens evenementen van het EFS, dan 

wel door toedoen of nalaten van door het EFS aangestelde personen of door gebruik van door 

het EFS voorgeschreven attributen. 

Aan een uitspraak van de voorzitter van de geschillencommissie, de geschillencommissie, de 

voorzitter van de commissie van beroep, de commissie van beroep, van een jury, kan noch door 

de leden noch door derden enig recht op schadeloosstelling jegens het EFS worden ontleend.  

Het bestuur, een commissie, een jury en degene die onder auspiciën van het EFS een evenement 

organiseert of daarbij in enigerlei vorm behulpzaam is, alsmede ook andere functionarissen en/of 

personeel zijn jegens de eigenaar, de bezitter, de houder van een paard, degene die het paard 

voorleidt, bestuurt dan wel berijdt, niet aansprakelijk voor geleden schade, welke direct of 

indirect het gevolg is van deelname aan een evenement of een activiteit.  

Leden die schade toebrengen aan de eigendommen van het EFS dienen die schade op eerste 

verzoek volledig aan het EFS te vergoeden. 

Leden die schade toebrengen aan derden, zijn voor die schade aansprakelijk en vrijwaren het 

EFS voor alle aanspraken die derden jegens het EFS zouden kunnen doen gelden. 

2.7 Registratie 

Raszuivere Falabella’s zijn in het bezit van originele stamboekpapieren: bewijs van inschrijving 

(BVI) inclusief het paspoort, waaruit de originele herkomst van de Falabella kan worden afgeleid. 

Tevens is het een voorwaarde dat zowel de vader als de moeder en de daaraan voorafgaande 

generaties 100 % raszuiver moeten zijn. 



EFS registreert uitsluitend raszuivere Falabella’s en is ingedeeld in 2 secties: 

- Veulenboek 

- Hoofdstamboek 

Vanaf 2020 zal elk veulen dat bij het EFS wordt aangeboden voor registratie en dat reglementair 

kan worden geregistreerd, in het veulenboek worden geplaatst.  

Dit Bewijs Van Inschrijving is alleen geldig in combinatie met het voor de Falabella afgegeven 

paspoort. Dit bewijs is en blijft eigendom van het Stamboek en moet op de eerste aanvraag 

vanuit het Stamboek worden ingeleverd. Voor het Stamboek geldt degene op wiens naam de 

Falabella op dit Bewijs Van Inschrijving is gesteld als de eigenaar/gezaghebbende van de 

Falabella. 

Falabella’s kunnen vanaf 3 jarige leeftijd deelnemen aan de veterinaire en exterieur keuring. Om 

vervolgens in aanmerking te kunnen komen voor het definitieve gouden certificaat en ook in het 

Hoofdstamboek te worden opgenomen. 

Falabellahengsten die in het keuringsjaar 3 jaar of ouder zijn en voor het dekseizoen worden 

ingezet, ongeacht voor derden of eigen gebruik, moeten ingeschreven staan in het 

Hoofdstamboek. Dekhengsten die  goedgekeurd waren voor FSE worden erkend door EFS, mits 

voorlegging van de nodige documenten: gouden BVI en DNA-analysecertificaat. Wanneer er 

spermaonderzoek heeft plaatsgevonden, zal dit worden vermeld in het Hoofdstamboek en bij 

de eventuele vermelding op de website. Het EFS adviseert om vanaf driejarige leeftijd een 

spermaonderzoek te laten uitvoeren. 

Falabella’s kunnen als veulen, als enter en als twenter na aanmelding deelnemen aan een 

exterieur keuring om vervolgens op basis daarvan geprimeerd en gewaardeerd te worden. 

Door het indienen van een verzoek tot registratie in het stamboek van EFS verklaart de 

geregistreerde zich bekend en akkoord met de toepassing zijnde bepalingen zoals bedoeld in dit 

reglement. 

Voor registratie, afgifte van stamboekcertificaten en paspoorten en keuringen worden tarieven 

in rekening gebracht aan de geregistreerde overeenkomstig de door EFS vastgestelde tarieven. 

Het BVI en het paspoort zal ondertekend worden door de zittende voorzitter van het EFS. Indien 

de voorzitter verhinderd is voor deze taak kan hij een ander bestuurslid machtigen. Wanneer de 

voorzitter ivm persoonlijke omstandigheden (ziekte enz..) niet in staat is deze taak te vervullen 

kan de secretaris zijn taak overnemen en een ander bestuurslid machtigen mbt deze taak. 

De registratie van de geregistreerde geschiedt louter voor de interne registratie van het EFS, in 

verband met de aan de registratie verbonden rechten en verplichtingen. Hieraan kunnen 

tegenover EFS geen rechten worden verleend. 

2.7.1 Registratie dekking en geboortebericht 

De hengstenhouder meldt het aantal gespecificeerde dekking(en) vóór 31 oktober per post of 

per email aan het EFS. Mocht de merrie alsnog gust blijken te zijn of het veulen hebben 

verworpen of anders, is men toch verplicht alsnog het geboortebericht – ingevuld en wel – retour 

te sturen. 



Bij geboorte veulen 

Binnen 6 weken na de geboorte moet het veulen schriftelijk worden aangemeld. Hiervoor stuurt 

men per post een ingevuld geboortebericht naar het stamboeksecretariaat, inclusief maan- of 

staartharen inclusief haarwortels voor DNA-analyse en voor ouderschapscontrole. 

Op het geboortebericht vult men de gevraagde gegevens in. EFS geeft er de voorkeur aan dat 

de naam van het veulen Spaans/Argentijns is en liefst maar één keer voorkomt in de registratie. 

Indien de naam niet wordt goedgekeurd door het EFS zal de fokker verzocht worden een nieuwe 

naam in te dienen. 

DNA analyse 

Voordat de Falabella definitief wordt geregistreerd , is het verplicht dat het paardje een DNA-

test heeft ondergaan. Het DNA-staal wordt onderzocht op: 

1 nakomelingschap, 

2 Falabella-DNA profiel test. 

Voor het DNA onderzoek trekt u minimaal 10 maan- of staartharen uit het midden van de manen 

of de staart uit. De haren controleren op haarzakjes en vervolgens direct in het zakje plaatsen. 

Aan de hand van de gegevens en bij ontvangst DNA rapportage wordt uw veulen geregistreerd. 

Chippen van veulens 

Men is verplicht om binnen de 6 maanden en niet voor 3 maanden na de geboorte uw veulen te 

laten chippen. Men kan het chipformulier downloaden van onze site en uitprinten. 

Op dit formulier vult de dierenarts de gevraagde gegevens in en stempelt op 2 plaatsen af:  

- bovenaan en gedeeltelijk over de barcodesticker, 

- en onderaan het formulier.  

Dit formulier moet binnen 7 dagen retour worden gestuurd naar het secretariaat. 

2.7.2 Paspoort 

Bij iedere Falabella hoort een paspoort, dat is wettelijk verplicht, ook moet iedere Falabella 

gechipt zijn. Het EFS is door de RVO gemandateerd om paardenpaspoorten uit te geven. 

Op de afgifte van het paardenpaspoort zijn de verordening ‘Identificatie en Registratie’ van de 

RVO van toepassing. Een verzoek tot afgifte van een paspoort of duplicaat van het paspoort 

wordt behandeld met in achtneming van ‘Regeling identificatie en registratie van dieren.’ 

Verordening (EG) nr. 2015/262 artikel 9.  

Op een verzoek tot afgifte van een duplicaatpaspoort dient vergezeld te gaan van een verklaring 

van de dierenarts, die het transpondernummer van de Falabella heeft uitgelezen. Tevens dient 

een kopie van aangifte van verlies of diefstal te worden meegestuurd 

2.7.3 Overschrijving Falabella 

De eigenaar die de Falabella verkoopt, geeft bij verkoop het paspoort, het BVI en het DNA-

analysecertificaat mee aan de nieuwe eigenaar. De verkoper geeft de gegevens van de nieuwe 

eigenaar door aan het stamboeksecretariaat. De nieuwe eigenaar neemt contact op met het 

stamboek om het paardje op zijn naam te laten zetten. Om de handelingskosten te beperken 

wordt bij het nieuwe certificaat een sticker meegestuurd voor het paspoort, deze wordt 

vervolgens in het paspoort geplaatst op de pagina eigendomsmutaties. 



2.7.4 Bij overlijden 

Als een Falabella overlijdt, dient dit direct  gemeld te worden bij het stamboek. Het originele BVI 

moet binnen 3 weken teruggestuurd worden naar het stamboeksecretariaat samen met een 

verklaring van de doodsoorzaak.  

Indien het paspoort niet wordt ingevorderd door RENDAC stuur je dit ook naar het 

stamboeksecretariaat. Indien gewenst kan het ongeldig gemaakte paspoort worden 

teruggestuurd. 

2.8 bestuurs- en commissievergaderingen 

Het bestuur, de foktechnische commissie en evenementencommissie vergaderen zo dikwijls als 

de voorzitter of ten minste twee leden hierom verzoeken. 

De secretaris van het bestuur of de commissievoorzitter van de desbetreffende commissie draagt 

zorg voor het bijeenroepen van de desbetreffende vergadering en stelt de agenda op. De 

voorzitter bepaalt in overleg met de leden tijdstip en plaats van bedoelde vergaderingen. 

Een lid kan zich - met toestemming van het orgaan dat hem heeft benoemd – in besturen en 

commissies ter vergadering doen vertegenwoordigen door een ander lid, met dien verstande dat 

een lid slechts als gemachtigde van één ander bestuurs- of commissielid kan optreden. 

De besluitvorming kan ook buiten vergadering geschieden, mits alle bestuurs- of commissieleden 

hebben ingestemd met de wijze van besluitvorming en hieraan hebben kunnen deelnemen. 

2.9 Notulen 

Van elke vergadering van het bestuur of de commissies worden notulen gemaakt die in de 

eerstvolgende vergadering worden goedgekeurd. 

Het bestuur bepaalt van welke vergaderingen van een ander orgaan of van een commissie het 

de notulen of een samenvatting daarvan ontvangt. 

2.10 Verkiezingen en benoemingen 

Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in het EFS geschieden door kandidaatstelling 

en zo nodig stemming en herstemming op de wijze zoals bepaald in artikel 6 van de Statuten. 

Indien de benoeming in functie geschiedt, geschiedt de kandidaatstelling ook in die functie. 

Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor 

iedere vacature afzonderlijk. 

Alle kandidaten voor een functie in het EFS moeten lid van het EFS en minstens 18 jaar zijn. 

Kandidaatstelling geschiedt op basis van geschiktheid voor de betreffende functie. Wenselijk is 

dat het nieuw te benoemen bestuurslid minimaal één jaar actief heeft meegewerkt in een 

commissie van de vereniging. 

Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een 

schriftelijke verklaring van de kandidaat dat deze een eventuele benoeming aanvaardt. Indien 

een kandidaat bedoelde verklaring vóór de stemming intrekt, wordt gelegenheid gegeven in 

diens plaats één of meer andere kandidaten te stellen. 



Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te 

maken rooster van aftreden. De aftredende is ten hoogste tweemaal achtereen direct 

herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt gekozen, neemt op het rooster de plaats 

van zijn voorganger in. Een bestuurslid mag na drie jaar zijn functie beschikbaar stellen aan een 

eventueel opvolgend bestuurslid. De voorzitter en secretaris worden uitsluitend uit het bestuur 

gekozen. 

2.11 Commissies 

Het EFS heeft als commissies: 

- de foktechnische commissie; 

- de PR & evenementencommissie, ook wel evenementencommissie genoemd; 

- een geschillencommissie; 

- commissie van beroep. 

De foktechnische commissie en de PR & evenementencommissie bestaan elk uit een voorzitter 

en maximaal vier extra commissieleden.  

Leden kunnen zich aanmelden bij de commissie indien zij wensen toe te treden tot de commissie. 

Uit de aanmeldingen zal door het betreffende bestuurslid in overleg met het bestuur gekozen 

worden wie kan toetreden. Hierbij zal indien er meer gegadigden zijn, er zo geselecteerd worden 

dat er per stoeterij maximaal één lid is en tevens dat een lid actief is in maximaal één commissie, 

waarbij de taak als bestuurslid en als voorzitter van een commissie niet wordt meegerekend. 

Wanneer er in een commissie meer dan 1 lid van dezelfde stoeterij is, krijgt die stoeterij maar 

1 stem om ongelijkheden te voorkomen. Indien er bij een stemming geen duidelijke uitslag is, 

heeft het bestuur de eindbeslissing. 

Leden die geen lid zijn van een commissie kunnen hun ideeën, meningen en vragen ten alle 

tijden voorleggen bij de betreffende commissie. De commissie zal deze inbreng bespreken en 

voorleggen bij het bestuur. Hierna zal er naar het lid dat het voorstel heeft ingebracht een reactie 

volgen. 

3 Fokprogramma 

Het fokprogramma wordt door de fokcommissie in een separaat opgesteld reglement 

weergegeven. 

Het fokprogramma is bij de aanvraag van erkenning van het stamboek bij de RVO ter 

goedkeuring voorgelegd. 

De fokcommissie zal steeds gericht op verbetering van het ras zijn doelstellingen bijstellen naar 

voortschrijdend inzicht. Hierbij zal het voorstellen van het stamboek van oorsprong, het bestuur 

en/of leden verwerken en onderzoeken op belang, nut en haalbaarheid. 

Het fokprogramma en eventuele aanpassingen zal ter goedkeuring bij het bestuur worden 

voorgelegd en vervolgens bij de algemene ledenvergadering. Pas na goedkeuring zal de 

aangepaste versie indien noodzakelijk worden voorgelegd bij de RVO. 

Pas wanneer het fokprogramma is goedgekeurd door de RVO zal deze in gebruik genomen 

worden. Totdat de goedkeuring door de RVO is bevestigd, geldt het voorgaande fokprogramma. 



4 Keuringsreglement 

Falabella’s kunnen vanaf 3 jarige leeftijd deelnemen aan de veterinaire en exterieur keuring. Dit 

is noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen voor het definitieve certificaat en vervolgens 

in het Hoofdstamboek te worden opgenomen. 

4.1 Afspraken 

4.1.1 Deelnemers 

Alle deelnemers zijn verplicht het paardenpaspoort en BVI te tonen op het secretariaat, zodat 

gecontroleerd kan worden of de paardjes minder dan een jaar voor de keuring nog ingeënt zijn. 

De keuringskosten dienen voor aanvang van de keuring worden betaald. 

De deelnemer en aandrijver worden in gepaste zwarte kleding; overhemd en pantalon verwacht, 

zonder logo van de stoeterij of andere logo’s. 

Deelnemende stoeterijen dienen bij 2 of meerdere te keuren Falabella's voldoende voorbrengers 

in te zetten zodat ze op tijd kunt melden met hun Falabella bij de ringmeester voor de 

keuringsring. De ringmeester is te herkennen aan z'n badge. De aanwijzingen van de 

ringmeester dienen opgevolgd te worden. Indien gewenst kunt u gebruik maken van 

voorbrengers die door het EFS aangeboden worden. 

Op verzoek van het EFS-bestuur kan de deelname aan de keuring worden beëindigd onder 

volgende omstandigheden: 

- Indien de bepalingen of reglementen van EFS worden overtreden. 

- Als een deelnemer de belangen van het Falabella stamboek of van het Falabellapaard 

schaadt. 

- Indien een deelnemer zich niet naar redelijkheid en billijkheid gedraagt tegenover het EFS 

of tegenover een andere deelnemer, commissie of een door het EFS aangestelde 

functionaris. 

4.1.2 Falabellapaardjes 

Uitsluitend 100 % raszuivere Falabella’s kunnen deelnemen aan deze keuring. Bij paardjes die 

niet ingeschreven zijn bij het EFS moet de deelnemer bij inschrijving voor de keuring door middel 

van het BVI en het DNA-analysecertificaat aantonen dat het paardje een 100 % raszuivere 

Falabella is. Enkel bij overdracht van een kopie van deze documenten kan het paardje deelnemen 

aan de keuring. 

Alle deelnemende Falabella's dienen geschoren en getoiletteerd op de keuring te worden 

voorgebracht. Maan- en staartharen mogen niet worden ingevlochten.  

Elke deelnemende Falabella heeft een nummer toegewezen gekregen. Deze nummers zijn voor 

de keuring af te halen bij het keuringssecretariaat. Let op: Het nummer moet zichtbaar aan de 

rechterkant van het halster bevestigd worden. 

Het is verplicht de paardjes te presenteren met showhalster of zwarthalster, dus geen gewone 

gekleurde of witte halsters gebruiken.  

Men dient zijn Falabella(s) te laten fotograferen. 



4.1.3 Jury 

De jury bestaat uit 3 leden. Juryleden mogen geen familie of andere belangrijke relatie hebben 

met een van de deelnemers aan de keuring. 

De foktechnische commissie zal in samenspraak met de evenementencommissie juryleden 

voordragen bij het bestuur, waarna het bestuur besluit welke jury zal worden gevraagd voor de 

keuring. 

De jury beoordeelt de paardjes op basis van die kenmerken die in het fokprogramma zijn 

weergegeven. 

De jury beslist in hoogste instantie, tegen haar uitspraak is geen áppel mogelijk.  

4.1.4 Verantwoordelijkheid 

Iedereen begeeft zich op eigen risico op het terrein. Bestuursleden, jury en dienstdoende 

personen dragen geen verantwoordelijkheid, omtrent schade in welke vorm dan ook aan 

personen, paardjes en/of materiaal welke voor, tijdens of na de keuring is ontstaan. Honden zijn 

toegestaan, mits deze aangelijnd blijven. 

4.2 Primeringen en predicaten 

Falabella’s kunnen voor stamboekopname en primering worden aangeboden. De volgende 

categorieën kunnen voor een premie in aanmerking komen: 

- veulens, 

- enters en twenters, 

- merries van 3 jaar en ouder, 

- hengsten en ruinen van 3 jaar en ouder. 

4.2.1 Te behalen premies: 

- eerste premie = Goud > 80, 

- tweede premie = Zilver < 79,75 en > 70, 

- derde premie = Brons < 69,75 en > 60.  

De behaalde keuringsresultaten zullen op de achterzijde van het BVI worden vermeld via een 

afgestempelde sticker waarop datum en jaartal worden vermeld.  

Heeft het paardje zelf geen premie behaald bij stamboekopname kan het paardje later opnieuw 

ter keuring wordt voorgedragen en wel worden geprimeerd en dan telt het hoogste resultaat en 

vervalt de score van de voorgaande keuring waar geen primering werd behaald. De resultaten 

worden wel door het stamboek bewaard in verband met mogelijke waarde voor onderzoek naar 

het ras met betrekking tot maturiteit. 

4.2.2 Overige primeringen en predicaten 

Veulenprimering: 

Als veulen, jaarling en 2-jarige kan een Falabella meedoen aan de keuring en een 1ste, 2de of 3de 

premie halen. Deze tellen later mee voor het sterpredicaat. 

Hoofdstamboekpredicaat: 



Het hoofdstamboekpredicaat is voor alle Falabellapaardjes die een 1ste, 2de of 3de premie hebben 

behaald maar niet voldoende jeugdpremies. Hierdoor worden ze opgenomen in het 

hoofdstamboek. Het is een vereiste dat ze ook veterinair goedgekeurd zijn. 

Het paardje zal een hoofdstamboekpredicaat krijgen in ruil voor het bestaande veulenpredicaat. 

Men spreekt dan van een stamboekmerrie of een stamboekhengst. Als het paard niet is gekeurd 

zal deze in het veulenstamboek blijven. 

Sterpredicaat:  

Het paardje moet minstens 2 jeugdpremies (1ste premie/goud of 2de premie/zilver) hebben 

behaald en in het hoofdstamboek opgenomen worden met een eerste premie (goud) om in 

aanmerking te kunnen komen voor het sterpredicaat. Vervolgens zal dit op het BVI vermeld 

worden. Men spreekt dan van een stermerrie of een sterhengst. 

Kroonpredicaat: 

Het kroonpredicaat kan aan stermerries en sterhengsten worden toegekend, op voorwaarde dat 

van de betreffende stermerrie minimaal 2 levende veulens en van de betreffende sterhengst 

minimaal 10 veulens zijn geregistreerd. De bevindingen bij de nakomeling is dus niet relevant 
voor het kroonpredicaat, enkel registratie bij het EFS voldoet. Vervolgens zal dit op het BVI 

vermeld worden. Men spreekt dan van een kroonmerrie of een kroonhengst. 

Preferent predicaat:  

1 Een kroonmerrie kan het preferentschap verkrijgen op basis van de door de 

afstammelingen behaalde resultaten volgens onderstaande puntentelling. De punten van 
de nakomelingen worden opgeteld en er moet een minimaal aantal van 50 punten worden 

behaald. Alleen het puntenaantal voor de hoogst behaalde primering of predicaat telt mee. 

2 Door de afstammelingen van een kroonhengst moeten minimaal 100 punten worden 

behaald. 

Volgende resultaten van nakomelingen komen in aanmerking voor het preferent 

predicaat: 

- veulenpremie:  2 punten,  

- enterpremie:  4 punten, 
- twenterpremie:  6 punten, 

- derde premie (brons):  8 punten, 

- tweede premie (zilver):  10 punten, 

- eerste premie (goud):  12 punten, 
- sterpredicaat:  15 punten, 

- kroonpredicaat:  20 punten. 

5 Evenementenreglement 

Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde hebben leden - al dan niet tegen betaling - 

toegang tot de door het EFS of onder auspiciën van het EFS georganiseerde evenementen. 

Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde hebben niet leden toegang wanneer zij voldaan 

hebben aan de bijbehorende toegangskosten. Indien er onvoldoende toegangsplaatsen zijn 

hebben leden voorrang op niet leden. Ook wanneer de leden zich later dan niet leden hebben 

aangemeld maar dan wel voor de gestelde sluitingsdatum van inschrijving.  

Een lid heeft voorts geen toegang tot een evenement wanneer de tuchtcommissie of de 

commissie van beroep aan het lid één van de navolgende straffen heeft opgelegd: uitsluiting 



van deelname aan een evenement, uitsluiting van deelname aan één of meer activiteiten van 

het EFS en het ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies in het EFS. 

Voorts heeft een lid geen toegang tot een evenement wanneer hij door de tuchtcommissie of 

commissie van beroep is geschorst of geroyeerd. 

Het bestuur is bevoegd bij wijze van ordemaatregel om de veiligheid of een ordelijk verloop van 

een evenement te bevorderen een lid en/of een derde voor de (resterende) duur van dat 

evenement de toegang te ontzeggen, al dan niet met inbegrip van het paard/de paarden van 

het lid en/of van die derde.  

Tot een evenement hebben te allen tijde en kosteloos toegang leden van het bestuur, 

werknemers van het stamboekbureau en die functionarissen die door het bestuur zijn voorzien 

van een persoonlijk toegangsbewijs.   

6 Geschillenreglement 

6.1 Algemene bepalingen 

Dit reglement is opgesteld als aanvulling op de statuten en het huishoudelijk reglement van het 

EFS en wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering. 

Dit geschillenreglement is van toepassing op alle leden van het EFS en tevens van toepassing 

op alle fokkers die gebruik maken van diensten van het EFS. 

Alleen de leden van de in dit geschillenreglement genoemde geschillencommissie en commissie 

van beroep zijn in het EFS bevoegd aan leden van het EFS of aan deelnemende fokkers straffen 

op te leggen.  

6.2 Geschillencommissie en commissie van beroep 

Indien daartoe de noodzaak bestaat, wordt op ad hoc basis een geschillencommissie en/of een 

commissie van beroep ingesteld. De leden daarvan worden benoemd, geschorst en ontslagen 

door het bestuur, dat daarover verantwoording aflegt aan de algemene ledenvergadering. 

De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. 

De commissie van beroep bestaat eveneens uit een voorzitter en twee leden. 

De voorzitters behoeven geen lid te zijn van het EFS, voor de overige leden van beide commissies 

geldt, dat ze wel lid dienen te zijn van het EFS. 

De voorzitters van de geschillencommissie en van de commissie van beroep zijn juridisch 

geschoold en worden in functie benoemd. 

Het lidmaatschap van de geschillencommissie en van de commissie van beroep is niet 

verenigbaar met een functie binnen het EFS, zoals die van bestuurslid, adviseur, lid van een 

andere commissie of jurylid. 

Een lid van de geschillencommissie of van de commissie van beroep mag niet aan de behandeling 

van een zaak deelnemen, indien het lid persoonlijk of uit andere hoofde bij die zaak betrokken 

is (geweest). 



Een lid van de geschillencommissie kan niet tegelijk zitting hebben in de commissie van beroep, 

noch na zijn/haar aftreden als lid van de geschillencommissie aansluitend als lid van de 

commissie van beroep betrokken zijn bij de behandeling van een zaak, waarover hij/zij als lid 

van de geschillencommissie heeft geoordeeld.  

6.3 Procedure 

De geschillencommissie behandelt overtredingen in eerste instantie. 

De commissie van beroep behandelt het beroep, dat tegen een uitspraak van de 

geschillencommissie is ingesteld door hetzij het lid, hetzij door een belanghebbende fokker, 

hetzij het bestuur. 

Beide commissies bepalen of de behandeling mondeling of schriftelijk zal plaatsvinden, tenzij er 

om mondelinge behandeling is verzocht. 

Een lid, een fokker en het bestuur zijn ieder voor zich bevoegd aangifte te doen van een begane 

overtreding 

De aangifte wordt schriftelijk ingediend via aangetekende post en dient goed gemotiveerd te 

zijn. Anonieme aangiften worden niet in behandeling genomen. 

Onder overtreding wordt verstaan: het handelen, c.q. nalaten in strijd met de statuten en 

reglementen van de vereniging door een lid van het EFS of een deelnemende fokker, dan wel 

het in zijn algemeenheid schaden van de belangen van het EFS. Hieronder vallen ook 

gedragingen en onheuse bejegeningen door een lid of fokker jegens officials en/of bestuursleden 

van het EFS op wedstrijden, keuringen en/of andere bijeenkomsten. Strafbaar is een overtreding 

alleen, indien er bij het handelen c.q. nalaten sprake is van opzet, dan wel voorwaardelijke 

opzet, schuld, (grove) nalatigheid en/of onzorgvuldigheid. 

Na ontvangst van de aangifte door de geschillencommissie, wordt deze binnen twee weken ter 

kennis gebracht van degene, tegen wie de aangifte is gericht. Deze kennisgeving wordt aan de 

betrokkene per aangetekende post verzonden. De betrokkene heeft de mogelijkheid binnen een 

door de geschillencommissie te bepalen termijn een verweerschrift in te dienen. Die termijn kan 

door de geschillencommissie op verzoek van betrokkene één of meermalen worden verlengd, 

tot maximaal twee maanden, vanaf de datum van eerste toezending. 

De betrokkene kan zich laten bijstaan, dan wel zich laten vertegenwoordigen door een advocaat 

of andere gemachtigde. In het geval de gemachtigde geen advocaat is, dient deze op verzoek 

van de geschillencommissie een schriftelijke volmacht te tonen. 

Indien de betrokkene binnen de gestelde termijn geen verweerschrift heeft ingediend, dan wordt 

uitspraak gedaan op basis van de dan aanwezige stukken. 

Wanneer de betrokkene binnen de gestelde termijn wel een verweerschrift heeft ingediend, dan 

wordt de zaak mondeling of schriftelijk behandeld. Indien mondeling, dan op een door de 

geschillencommissie te bepalen datum en tijdstip. De termijn van de oproeping van de 

betrokkene bedraagt ten minste twee weken. 

Alle middelen, die het recht voorschrijft, kunnen worden aangewend om het bewijs te verkrijgen, 

dat de betrokkene het ten laste gelegde feit heeft begaan en om de vraag beantwoord te krijgen, 

of dit feit strafbaar is. Er kunnen door de geschillencommissie getuigen worden gehoord en/of 

deskundigen worden ingeschakeld. Leden van het EFS en fokkers die deelnemen aan activiteiten 

van het EFS of gebruik maken van diensten van het EFS die als getuige moeten worden gehoord, 



c.q. als deskundige worden ingeschakeld, zijn verplicht hieraan medewerking te verlenen. 

Uiteraard zijn getuigen bovendien verplicht de waarheid te spreken. 

Indien de geschillencommissie tot het oordeel komt dat er sprake is van strafbaar handelen, 

zoals beschreven in dit reglement en de betrokkene dientengevolge een straf moet worden 

opgelegd, kan door de commissie één of meer van de volgende straffen worden opgelegd, al 

dan niet onvoorwaardelijk: 

- berisping; 

- forfaitaire schadeloosstelling, tot maximaal € 5 000,00; 

- uitsluiting van het bekleden van een functie binnen het EFS; 

- uitsluiting van deelname aan keuringen, wedstrijden en andere evenementen, voor een 

bepaalde tijd tot maximaal één jaar; 

- uitsluiting van deelname aan bepaalde, nader aan te duiden evenementen en/of 

activiteiten van het EFS; 

- het ontnemen van een tijdens een evenement gegeven kwalificatie aan een paard, waarvan 

betrokkene eigenaar is of dat op zijn/haar naam geregistreerd staat; 

- het publiceren van de uitspraak in de nieuwsbrief van het EFS, waarbij de betrokkene 

alleen met zijn/haar initialen wordt aangeduid; 

- schorsing voor de duur van maximaal één jaar; 

- royement van het lidmaatschap. 

Wanneer de betrokkene voor meerdere feiten wordt veroordeeld, dan kan de 

geschillencommissie bepalen, dat ten aanzien van die feiten tezamen één straf wordt opgelegd. 

Wordt een straf voorwaardelijk opgelegd, dan wordt daaraan een proeftijd verbonden van 

maximaal twee jaar. 

De geschillencommissie kan de betrokkene in geval van oplegging van een straf tevens 

veroordelen in de kosten van de geschillenprocedure, wanneer daartoe aanleiding is. De hoogte 

van die kosten bedragen maximaal € 500,00. Wanneer de betrokkene vrijgesproken wordt, kan 

hij of zij, zodra de uitspraak onherroepelijk is, bij het EFS een verzoek indienen tot vergoeding 

van in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reis- en verletkosten met een maximale vergoeding 

van € 500,00. Dit verzoek dient in ieder geval binnen drie maanden na de uitspraak te zijn 

ingediend. Tot vergoeding van andere kosten is het EFS niet gehouden. 

De geschillencommissie doet uitspraak binnen veertien dagen, nadat zij het onderzoek heeft 

gesloten, schriftelijk met meerderheid van stemmen. De uitspraak dient vergezeld te zijn van 

een motivatie. 

De uitspraak wordt binnen één week aan de betrokkene en het bestuur toegezonden. In een 

begeleidende brief worden partijen erop gewezen, dat zij recht van beroep hebben door binnen 

één maand na datum verzending beroep aan te tekenen bij de commissie van beroep, tenzij de 

betrokkene is vrijgesproken. In het laatste geval kan enkel het dagelijks bestuur beroep 

instellen. 

6.4 Procedure in beroep  

Betrokkene kan tegen de uitspraak van de geschillencommissie beroep aantekenen bij de 

commissie van beroep, binnen één maand na datum verzending van de uitspraak 

Door het instellen van beroep wordt de opgelegde straf niet geschorst. De betrokkene kan, indien 

hij gegronde redenen hiertoe kan aanvoeren, bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de 

commissie van beroep om schorsing van de straf verzoeken. Een ongemotiveerd verzoek wordt 

niet in behandeling genomen. Op het verzoek dient door de voorzitter van de commissie van 

beroep binnen een week te worden beslist. 



Op de procedure in beroep is tevens het in hoofdstuk 6.3 bepaalde ten aanzien van de procedure 

in eerste aanleg van toepassing, met dien verstande dat bij de commissie van beroep wel een 

ongemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend, waarbij betrokkene verzocht kan worden 

binnen ten hoogste één maand de gronden te formuleren, waarop het beroep is gebaseerd. 

6.5 Tenuitvoerlegging  

Het bestuur van het EFS is belast met tenuitvoerlegging van een opgelegde straf. Deze 

tenuitvoerlegging kan beginnen vanaf de dag volgend op de verzenddatum van de uitspraak. 

Tegen de uitspraak van de geschillencommissie of van de commissie van beroep kan door 

betrokkene éénmaal herziening worden aangevraagd. Dit is mogelijk, indien zich nieuwe feiten 

en/of omstandigheden hebben voorgedaan, die zeer waarschijnlijk tot een andere uitspraak 

zouden hebben geleid, indien deze bekend waren geweest tijdens de procedure(s). In 

voorkomend geval wordt de procedure herhaald, overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 6.3 

en 6.4 van dit reglement. In een aanvraag tot herziening dienen bovengenoemde feiten en/of 

omstandigheden te worden vermeld. 


