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RVO blijft bij de beslissing om EFS te 

erkennen na bezwaar door TFS 

Op 15 april 2021 werd European Falabella Studbook (EFS) erkend als 

stamboekvereniging door de RVO. Ook de Belgische overheid erkende EFS in de 

loop van de zomer van 2021. EFS kreeg ook het mandaat om ‘echte’ 

Falabellapaspoorten te mogen uitreiken. Omdat TFS, die begin 2020 het oude 

Falabella Stamboek overnamen, het niet eens was met de beslissing van de 

RVO, tekende Sue Eckholdt in het voorjaar van 2021 bezwaar aan bij de RVO 

tegen deze beslissing.  

De RVO bracht ons hier natuurlijk van op de hoogte, waarna wij onze leden ook 

informeerden. De gronden waarop ze bezwaar aantekenden werden ook aan 

het EFS-bestuur meegedeeld.  

• TFS is het enige dochter Falabella stamboek voor ons paardenras. 

• EFS is een splinterstamboek. 

• EFS kan geen wederkerigheid aantonen met het moederstamboek ACCF. 

• ACCF erkent EFS en Evaristo Falabella niet. 

• Evaristo Falabella kan legaal geen Falabella’s uitvoeren uit Argentinië. 

• Paarden van Evaristo Falabella worden door TFS en FMHA geweigerd voor 

registratie. 

• TFS bezit de DNA-databank. 

Volgens het bezwaarschrift kon de RVO EFS niet erkennen! 

• EFS kan niet aantonen dat er geen stamboek van oorsprong bestaat van 

het ras waarop haar fokprogramma betrekking heeft, noch kan zij 

aantonen dat er geen andere bekende rasvereniging bestaat. 

• EFS kan niet aantonen dat zij door de ACCF is erkend. 

• ACCF erkent Evaristo Falabella niet. 

• EFS noch Evaristo Falabella kan legaal raszuivere Falabellapaarden 

exporteren. 

• ACCF heeft geen ander dochterstamboek erkend dan TFS. 

• Reina Knaap heeft FSE overgedragen aan TFS nadat ze in Nederland 

niemand kon vinden die deze taak op zich wilde nemen. 

• EFS heeft geen toegang tot alle gegevens van Falabellaminipaarden, 

alleen ACCF heeft die. 

• Het lijkt erop dat EFS de paarden registreert die door ene Evaristo 

Falabella werden verkocht als Falabellaminipaarden. 

• EFS vermengt de echte Falabella minipaarden met die van onbekende 

oorsprong. 

• Het Falabella minipaard is een zeer zeldzaam zuiver ras ontwikkeld door 

Mr. Julio Cesar Falabella. 
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• Hij trouwde met Maria Luisa B de Falabella en na de dood van Julio ging zij 

verder. 

• Sommige Falabella minipaarden werden gestolen en verborgen voor de 

autoriteiten door wijlen Julio Falabella familieleden. 

• De minipaarden Falabella zijn uitsluitend de paarden die afstammen van 

de minipaarden gefokt door Don Julio Falabella. 

• Of de heer Evaristo Falabella werkelijk de achterneef is van wijlen Julio 

Falabella, zoals hij beweert, is Soledad Gramajo niet bekend. 

• Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat hij een relatie met Julio Falabella 

kan bewijzen, doet het er niet toe.  

• Dus Evaristo Falabella moet bewijzen op welke manier hij die dieren van 

Julio Falabella's familie heeft verkregen. 

• TFS registreerde paarden die via DNA afstammingscontrole terug te 

voeren zijn op de ACCF. 

• Het naast elkaar bestaan van EFS en TFS zou alleen maar bijdragen tot 

verwarring bij kopers en het publiek. 

Begin september vond er een door de RVO georganiseerde hoorzitting plaats 

waar de betrokken partijen gehoord werden. Er zijn verschillende factoren die 

een rol speelden bij de beslissing van de RVO om het bezwaar van TFS 

ongegrond te verklaren. 

1 Na gedegen onderzoek blijkt wel degelijk dat Evaristo Falabella een 

kleinzoon is van een broer van Julio Falabella. De vader van Evaristo, 

Emigdio Falabella, kocht in 1980, voor het overlijden van Julio, een aantal 

merries en hengsten van Julio, waar zij mee verder foktenVan geen van 

de ooit uit Argentinië geïmporteerde paardjes waren er DNA gegevens uit 

Argentinië. 

2 Er bestaat niet zoiets als een Falabella DNA test. 

3 Het DNA-patroon van de Falabella’s werd pas vastgelegd vanaf dat de 

eerste Falabella’s in Europa waren. 

4 ACCF staat niet geregistreerd op de derde landen lijst. 

5 Het ministerie van agricultuur Argentinië heeft de claim van ACCF niet 

bevestigd. 

6 EFS heeft vooraf grondig onderzoek gedaan naar de juistheid van de 

informatie met betrekking tot historie en afkomst van paardjes en zal dit 

in de toekomst blijven doen. 

7 TFS is niet erkend in de Europese Unie! 

8 ACCF is niet erkend in de Europese Unie! 

9 Er zijn voor zover bekend al ruim meer dan 10 jaar geen paardjes meer 

geëxporteerd door familie Gramajo. 

10 Volgens diverse berichtgevingen is het onwaarschijnlijk dat ACCF nog 

actief paarden fokt. 
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Uitspraak van de hoorzitting van 15 oktober 2021 → 

ONGEGROND! 

1 TFS en FSE volgden de richtlijnen van het ACCF. 

2 Eind 2019 heeft FSE besloten te stoppen en alles over te dragen aan TFS, 

per 28 april 2020 is de erkenning van het FSE ingetrokken. 

3 Er was bij het oprichten van het EFS GEEN ander stamboek in de Europese 

unie voor het ras Falabella. 

4 UK is door Brexit geen lid meer van de Europese Unie! 

5 15 april 2021 is EFS erkend door de RVO als dochterstamboek van het 

stamboek Mini Falabella in Argentinië. 

6 TFS en EFS zijn beide stamboeken met als doelstelling het fokken van 

raszuivere Falabella paarden. 

7 Door de Brexit is de erkenning van Britse stamboeken vervallen voor de 

Europese Unie. 

8 TFS is vermeld op de lijst van fokorganen in derde landen. Dit betekent 

dat TFS zoötechnische certificaten mag afgeven waarmee fokkers Falabella 

paarden als raszuiver de Europese Unie mogen binnenbrengen. 

9 Met een dergelijk zoötechnisch certificaat hebben fokkers het recht om 

hun dieren bij een stamboek voor hetzelfde ras binnen de Europese Unie 

in te schrijven. 

10 TFS heeft er belang bij dat inschrijving van raszuivere Falabellapaarden of 

de nakomelingen  in een stamboek voor hetzelfde ras in de Europese Unie 

mogelijk is. 

11 EFS is het enige binnen de Europese Unie erkende stamboek voor 

Falabella paarden! En dat is dan dus de enige optie. 

Bezwaar TFS eist intrekking van de erkenning! 

1 TFS heeft als enige de DNA database van het ras. 

2 TFS is als enige erkend door het ACCF. 

• EFS heeft het principiële recht om erkend te worden. 

• Dat FSE beweert dat niemand het wou overnemen heeft daar geen 

invloed op. 

• Dat ACCF alleen TFS erkent heeft daar geen invloed op want 

erkenning van een dochterstamboek in een lidstaat van de Europese 

Unie is niet afhankelijk van de goedkeuring of autorisatie door een 

stamboek van oorsprong of een derde partij. 

• het stamboek van oorsprong voor een ras wordt niet bijgehouden 

door een stamboekvereniging in een lidstaat van de EU of een 

fokorgaan in een derde land  voor het ras Falabella. 

• TFS is dochterstamboek, zusterstamboek en kan geen aanspraak 

doen op de verordening. 

3 Evaristo Falabella vertegenwoordigt niet het stamboek van oorsprong! 

• Het is niet aannemelijk dat TFS geschaad wordt of in haar activiteiten 

belemmerd door erkenning van het EFS als dochterstamboek van het 

stamboek van Evaristo Falabella. 
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• De stelling dat EFS de raszuiverheid van Falabella paarden door haar 

erkenning in gevaar brengt is speculatief. 

• Het fokprogramma van EFS verschilt niet wezenlijk van het 

fokprogramma van ACCF, TFS, FSE dus zelfde regels/eisen met 

betrekking tot raszuiverheid. 

• TFS en EFS verrichten beide dezelfde afstammingscontrole op basis 

van DNA analyse van de ouderparen van het dier. 

• Gezien de DNA-analyses die TFS en EFS uitvoeren is het niet 

aannemelijk dat de raszuiverheid in gevaar is. 

4 EFS  en/of Evaristo Falabella geven certificaten uit wat niet zou mogen. 

• Er is geen verband toegelicht tussen het afgeven van certificaten en 

de autorisatie van de Argentijnse autoriteiten van Evaristo Falabella. 

• TFS heeft geen bewijs aan kunnen leveren van hun stelling.. 

5 TFS stelt dat SENASA vereist dat paardjes die uit Argentinië als raszuiver 

worden geëxporteerd zijn erkend door ACCF. 

• Is niet relevant want noch ACCF noch MiniFalabella zijn geregistreerd 

en dus erkend door SENASA. 

• Als zodanig zijn de eisen met betrekking tot importeren van paardjes 

van ACCF of MiniFalabella gelijk. 

• EFS en TFS kunnen zelf bepalen op welke grond zij een paardje 

toelaten, mits dit overeenkomt met de regels in het fokprogramma. 

Samenvatting 

1 EFS is terecht erkend, en als enige erkend voor de Europese Unie. 

2 ACCF en Mini Falabella zijn beiden gelijk volgens de wetgeving. 

3 Er zijn geen bewijzen door TFS geleverd die correct bleken met betrekking 

tot de regels en wetgeving. 

4 Er wordt geen DNA test gedaan of een paardje een Falabella is, maar 

enkel naar ouderschapscontrole. 

5 EFS heeft ACCF en MiniFalabella gelijk gesteld. 

6 EFS heeft in zijn onderzoek geen basis gezien voor het ACCF om alsnog 

erkend te worden. 

a. Daarvoor dient men in principe te voldoen aan dezelfde eisen als in de 

verordening. 

b. ACCF voldoet niet aan het beschikken over voldoende fokdieren! 

7 EFS heeft juist en open gehandeld naar de RVO en naar de EFS-leden. 

8 Het bezwaar van TFS is ongegrond. 
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