EAFS – Europese Arabo-Friezen Stamboek vzw
informatie over de stamboekvereniging
naam stamboekvereniging en adres hoofdkantoor
EAFS – Europese Arabo-Friezen Stamboek vzw – PaardenPunt Vlaanderen, Ambachtenlaan 23/2b, B3001 Heverlee
Rechtspersoonlijkheid: VZW
STATUTEN EAFS VZW (Europese Arabo-Friezen Stamboek VZW)
TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1 - De vereniging zonder winstgevend doel draagt de naam: "Europese Arabo-Friezen Stamboek
VZW ", verder “Vereniging” genoemd, afgekort EAFS VZW.
Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging moeten
haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder
winstgevend doel."
Artikel 2 - De zetel van de vereniging is gevestigd :
Ambachtenlaan 23/2, 3001 Heverlee bij Paardenpunt Vlaanderen , Arabo-Friezen stamboek.
Rechtsgebied Leuven, België.
Hij mag overgebracht worden naar een andere plaats in België bij besluit van de algemene vergadering.
Dit besluit moet binnen de maand bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De
raad van bestuur kan kantoren en filialen oprichten waar hij dit nuttig zou achten
Artikel 3 - De vereniging heeft tot doel: met uitsluiting van enig winstoogmerk het bijhouden van de
stamboeken en aflevering van paspoorten, afstammingsbewijzen, oorsprongscertificaten en
sportcertificaten in eigen naam voor Arabo-Friese paarden. Daartoe kan ze gebruik maken van specifieke
Software als dienstverlening van andere stamboeken of organisaties. Het verzamelen en interpreteren van
de gegevens van de identiteit, de productiviteit, de prestaties en de uiterlijke kenmerken van de fokdieren,
van hun voorgeslacht, bloedverwanten en afstammelingen. Het keuren van Arabo-Friese paarden. De
aanmoediging en verbetering van het gebruik -zonodig met sponsoring- en de fokkerij van Arabo-Friese
paarden. Haar bijzondere opdracht wordt door de interne reglementen bepaald.
Om het doel te verwezenlijken of te bevorderen kan de vereniging alle middelen aanwenden.
Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het
verwezenlijken van haar doel, in eigendom te houden, te huren of er het gebruik van te hebben. Ook mag
de vereniging personeel aanwerven.
Artikel 4 - De vereniging kan buitenlandse, provinciale of regionale fokkerijgroeperingen oprichten of
erkennen of haar vertegenwoordigers aanstellen en daarover gezag uitoefenen. Zij bepaalt de
modaliteiten tot stichting en organisatie van de groeperingen in een reglement van inwendige orde.
Artikel 5 - De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.
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TITEL II - DE LEDEN
Artikel 6 - De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en uit toegetreden leden.
Het getal van de leden is niet beperkt. Het aantal van de effectieve leden mag evenwel niet minder
bedragen dan twaalf. Tussen de leden mag er geen discriminatie zijn, buitenlandse leden hebben even
veel rechten en kansen.
Artikel 7 - De Vereniging erkent effectieve en toegetreden leden overeenkomstig artikel 8 van deze
statuten. Alleen de eerstgenoemde bezitten de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van stemrecht
op de algemene vergadering. De artikelen 13 tot 21 en artikel 23 zijn alleen op hen van toepassing.
Artikel 8 - Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon.
Effectieve leden zijn toegetreden leden die het lidmaatschapgeld betaald hebben.
Met de term “lid” in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
Een ieder die wenst toegetreden lid te worden, moet een toetredingsbijdrage betalen. De toegetreden
leden bezitten een aanwezigheidsrecht op de algemene vergadering en een inzagerecht in de notulen. Zij
hebben geen stemrecht. Zij ontvangen tevens alle informatie en nieuws over de vereniging, bv in de vorm
van een ledenblad.
Door hun aansluiting verbinden de toegetreden en de effectieve leden zich ertoe zich te schikken naar de
statuten, de reglementen en de beslissingen van de organen van de vereniging.
Artikel 9 - De effectieve en de toegetreden leden kunnen op ieder ogenblik uittreden uit de vereniging,
mits schriftelijk ontslag gericht aan de raad van bestuur.
Het effectief of toetredend lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald, binnen de maand
na de herinnering die hem bij ter post aangetekende brief werd toegezonden, wordt geacht ontslag te
nemen.
De raad van bestuur kan de effectieve en toegetreden leden die zich aan een zware overtreding van de
statuten of van de normen van eer en welvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de
beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 10 - Uitgetreden en uitgesloten effectieve en toegetreden leden en hun rechtsopvolgers hebben
geen deel in het vermogen van de vereniging. Evenmin hebben zij het recht om door henzelf of hun
rechtsvoorgangers gedane inbrengsten of gestorte lidgelden terug te vorderen. Het lid dat ontslag neemt
of dat uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit, en kan geen teruggave
vorderen van de betaalde bijdragen, of vergoeding eisen voor geleverde prestaties. Hetzelfde geldt ten
aanzien van de rechthebbenden van een overleden lid.
Artikel 11 - Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering en bedraagt ten hoogste
150€. Bovendien mag de raad van bestuur een toetredingsbijdrage heffen van ten hoogste 50 €. In geen
geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging. Ieder effectief of
toegetreden lid moet de kosten betalen voor alle dienstverleningen van de Vereniging, zoals het uitgeven
van paspoorten, pedigrees, eigenaars-overschrijvingen bij verkoop paarden, participatie deelnamekosten
keuringen, enz, enz.
Artikel 12 - De algemene vergadering kan, op de door haar te bepalen voorwaarden, aan bepaalde
personen de titel van erelid van de vereniging toekennen.
TITEL III - DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13 - De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging en is samengesteld uit alle
effectieve leden. Elk effectief lid beschikt over één stem, hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
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ander effectief lid, mits hij over een handgeschreven volmacht beschikt. Elk lid kan slechts één enkel
ander lid geldig vertegenwoordigen.
Artikel 14 - De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die
haar zijn toegekend door de wet en door de onderhavige statuten.
Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:
1. de wijzigingen van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders .
3. de benoeming en de afzetting van de controleurs van de rekeningen.
4. de kwijting aan de bestuurders en de controleurs der rekeningen
5. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
6. de ontbinding van de vereniging;
7. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
8. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 15 - De algemene vergadering, genaamd jaarvergadering, moet eenmaal per jaar worden
bijeengeroepen in de periode tussen 1 januari en 31 maart.
Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden
bijeengeroepen door een beslissing van de raad van bestuur of op vraag van minstens één vijfde van de
effectieve leden. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de
oproeping.
Alle effectieve leden moeten erop worden uitgenodigd.
Artikel 16 - De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur bij gewone brief, per
E-Mail of postkaart, ondertekend door de secretaris in naam van de raad van bestuur, die minstens
veertien dagen vóór de vergadering aan ieder effectief lid wordt gestuurd.
De agenda met datum, uur en plaats wordt vermeld in het oproepingsbericht.
Artikel 17 - De raad van bestuur bepaalt de dagorde. Voorstellen voor de dagorde, ondertekend door
minstens één twintigste van de effectieve leden, moeten op de dagorde worden geplaatst. Dit onderwerp
moet uiteraard door 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste vier werkdagen vóór de vergadering
aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn.
Artikel 18 –
Par. 1. De algemene vergadering mag slechts over zaken beraadslagen die op de dagorde staan. Over
de zaken die niet op de dagorde staan, mag er slechts beraadslaagd worden indien de algemene
vergadering hiertoe beslist met een meerderheid van 2/3de van de stemmen der aanwezige effectieve
leden.
Par.2. De beslissingen van de algemene vergadering worden gepubliceerd in het ledenblad en/of de
Internet-Site van de vereniging en zij worden bijgehouden in een register op het secretariaat van de
vereniging. Op eenvoudige vraag en na afspraak kunnen leden en de belanghebbenden derden de
beslissingen van de algemene vergadering inzien.
Artikel 19 -Op aanvraag per aangetekende brief van tenminste de helft van de bestuurders aan de
voorzitter gericht, of van één vijfde van de effectieve leden aan de raad van bestuur gericht, moet deze
een bijzondere algemene vergadering samenroepen. Deze bijzondere algemene vergadering moet binnen
dertig dagen na ontvangst van de aanvraag plaatsvinden. Al de punten en voorstellen, die per
aangetekende brief door tenminste de helft van de bestuurders of tenminste één twintigste van de
effectieve leden gevraagd werden, dienen effectief op de agenda van de bijzondere algemene vergadering
geplaatst te worden.
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Artikel 20 Par. 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.
Par. 2. In de algemene vergadering hebben alle effectieve leden een gelijk stemrecht.
Par. 3 De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de tegenwoordige
of vertegenwoordigde effectieve leden. Bij staking van stemmen beslist de stem van de
voorzitter of diegene, die op die dag de vergadering voorzit.
Par. 4. Over een statutenwijziging of de wijziging van het doel waarvoor de vereniging is opgericht, kan de
algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen
uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste 2/3de van de effectieve leden op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3de van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede algemene vergadering worden samengeroepen,
minstens 15 dagen na de eerste algemene vergadering. Deze tweede algemene vergadering zal geldige
besluiten kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Wanneer een wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging
is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3de van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde
voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de
vereniging. Het vierde lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 21 - De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen
en worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt bewaard in de zetel van
de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.
Alle leden of derden, die van een belang doen blijken, kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend
door de voorzitter van de raad van bestuur en door een bestuurder.
Iedere wijziging van de statuten moet binnen de maand van haar dagtekening worden bekendgemaakt in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag of afzetting van een
bestuurder.
De algemene vergadering benoemt onder haar effectieve leden en buiten de leden van de raad van
bestuur een of twee controleurs belast met het nazicht van de rekeningen. Hun mandaat duurt twee jaren
en kan slechts éénmaal verlengd worden. Zij ontvangen geen vergoeding voor dit mandaat.
TITEL IV - HET BESTUUR
Artikel 22 - De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimum drie bestuurders en
ten hoogste zeven, gekozen onder de effectieve leden door de algemene vergadering voor een
hernieuwbare termijn van vier jaar [zie artikel 23]. De algemene vergadering kan te allen tijde een einde
stellen aan hun mandaat. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De bevoegdheden van de
raad van bestuur worden uitgeoefend als college. Aangezien de bestuurders over verre afstanden
verspreid wonen zal ieder raadslid per E-mail geïnformeerd blijven over alle ontwikkelingen binnen de
raad. In geval een bestuurder niet akkoord gaat met enige actie of ontwikkeling moet hij dit binnen 5 dagen
kenbaar maken. Om geldig te beslissen moet minstens de helft van haar leden besluiten met een gewone
meerderheid.
De Bestuurders
Artikel. 23
Par. 1. De leden van de raad van bestuur worden verkozen door de algemene vergadering.
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Hun mandaat loopt over een periode van maximum vier jaren. Zij kunnen maximum tweemaal
daaropvolgend herkozen worden.
De bestuurders verplichten zich niet persoonlijk ten overstaan
van de verbintenissen van de vereniging.
Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van hun mandaat.
Par. 2. De algemene vergadering kan ten allen tijde de bestuurders afzetten.
Par. 3. De akte van benoeming, ontslag, aftreden en afzetten van een lid van de raad van bestuur wordt
binnen de maand nadat hiertoe besloten is, neergelegd bij de Griffie van de rechtbank van Koophandel ter
publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Par. 4. De bestuurders kunnen ten hoogste drie personen als gecoöpteerd in de raad van bestuur
opnemen, gekozen binnen of buiten de leden van de vereniging. Gecoöpteerde bestuurders
hebben de hoedanigheid van werkend lid van het bestuur. Zij worden bij gewone meerderheid en bij
geheime stemming door de verkozen leden van de raad van bestuur gecoöpteerd. De raad van bestuur
bepaalt het begin en het einde van het mandaat van de gecoöpteerde personen.
Par. 5. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke
gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.
De raad is bevoegd om alle daden van bestuur te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van Bestuur mag allerlei bijzondere bevoegdheden toekennen aan één of meerdere van zijn
leden of aan elk andere mandataris van zijn keuze, nl. openen en beheren van bankrekeningen hun
werkingen, de daarin begrepen kredieten, tekenen van briefwisseling namens de vereniging, kwitanties
ontvangstbewijzen ten aanzien van post, bank, vervoersinstanties
en dergelijk meer.
De raad kan één of meer afgevaardigde bestuurders aanduiden, die met het dagelijks bestuur worden
belast. De raad van bestuur is tevens bevoegd voor alle handelingen zonder uitzondering van beheer en
beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet van roerende en onroerende goederen en
van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels en
bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun statuut.
De raad van bestuur kan allerhande commissies en werkgroepen oprichten of erkennen die kunnen
bijdragen aan de doeleinden van de vereniging. De erkenning kan te allen tijde weer worden ingetrokken.
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke of technische reglementen uit die hij nodig oordeelt.
De raad van bestuur treedt op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet
aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur kan het verstrekken van het mandaat ad litem aan een advocaat in uitvoering van de
beslissing om in gerechtelijke acties als eiser of verweerder op te treden, delegeren aan een van haar
leden.
Artikel 24 - De raad kiest onder de bestuurders bij absolute meerderheid en bij geheime stemming een
voorzitter en een ondervoorzitter. De raad van bestuur duidt aan of erkent onder of buiten zijn leden een
secretaris, een schatbewaarder en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk
is. Een bestuurder kan op elk moment vrijwillig ontslag nemen. Ofwel richt hij daartoe een aangetekend
schrijven aan de voorzitter of aan de secretaris van de raad van bestuur. Ofwel geeft hij mondeling ontslag
op de vergadering van de raad van bestuur. Bij deze laatste mogelijkheid notuleert de secretaris het
ontslag in het verslag van de vergadering en wordt dit mede ondertekend door al de aanwezige leden van
de raad van bestuur. Indien noodzakelijk kan de Raad van Bestuur een directeur benoemen, al dan niet
bezoldigd, naargelang de hoeveelheid werkzaamheden. Deze directeur rapporteert aan het Dagelijks
Bestuur.
Artikel 25 - Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt, met in acht name van de bevoegdheden van de
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raad van bestuur, uitgeoefend door een of meerdere afgevaardigd bestuurder(s). De delegatie van
bevoegdheden wordt bij gewone meerderheid van stemmen verleend en kan te allen tijde op dezelfde
wijze weer worden ingetrokken. De gedelegeerde bevoegdheden nemen altijd een einde bij het
beëindigen van het bestuursmandaat.
Onder dagelijks bestuur worden onder meer begrepen de lopende zaken en dagelijkse briefwisseling. De
afgevaardigd bestuurder(s) of directeur worden tevens gemachtigd door twee handtekeningen, ofwel van
twee leden van het Dagelijks Bestuur ofwel één handtekening van een lid van het Dagelijks Bestuur plus
de handtekening van de Directeur.
Dit betreft in het bijzonder handtekening in zaken van de financiële verrichtingen met de financiële
instellingen, die de vereniging verbinden.
Minstens twee afgevaardigde bestuurder(s) en/of één afgevaardigd bestuurder plus de Directeur
verzorgen de lopende zaken en dagelijkse briefwisseling en tekenen namens de vereniging eveneens alle
kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van vervoersinstanties, post, bank, spaarkas en dergelijke
meer.
Artikel 26 - De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of één derde van de leden van
de raad van bestuur die daarom vragen.
De oproepingsbrief wordt tenminste acht dagen voor de vergadering schriftelijk aan alle bestuurders met
de post of E-Mail verzonden. De vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de
oproeping.
De oproepingsbrief bevat eveneens de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter of door
twee bestuurders. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn,
tenzij alle aanwezige bestuurders ermee instemmen dat het niet geagendeerde onderwerp toch behandeld
wordt. De besluiten van de raad van bestuur worden in een register bijgehouden op het secretariaat van
de vereniging.
Artikel 27 - Indien de voorzitter van de raad van bestuur dat opportuun acht, kan de raad van bestuur een
voorstel goedkeuren door de ondertekening voor akkoord van een rondschrijven dat het voorstel bevat,
door alle leden van de raad van bestuur.
In dat geval dient de raad van bestuur niet samengeroepen te worden om geldig te beraadslagen. Het
rondschrijven bevat de vermelding dat het gaat om een voorstel van beslissing van de raad van bestuur.
Artikel 28 - De raad van bestuur vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de bestuurders
deelneemt. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.
De beslissingen van de raad van bestuur worden overgemaakt aan elke bestuurder.
De goedgekeurde notulen worden opgenomen in een daartoe bestemd register.
Afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Dit register wordt bewaard in de zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van
nemen.
Alle leden of derden, die van een belang doen blijken, kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend
door de voorzitter van de raad van bestuur en door een bestuurder..
TITEL V - BEGROTINGEN EN REKENINGEN
Artikel 29 - Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar worden door bemiddeling van de penningmeester door de raad van bestuur
de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, en worden de inventaris en de balans opgemaakt
alsmede de begroting voor het volgende jaar. Deze worden aan de goedkeuring van de algemene
vergadering onderworpen.
TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING
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Artikel 30 - De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zover het
aantal effectieve leden daardoor niet minder dan twaalf bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging
over een regularisatietermijn van drie maanden.
De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig artikel 20 van de wet van 20.05.2002 of door een gerechtelijke beslissing.
In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de
rechtbank, een of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der
schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld.
Artikel 31 - In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan
een vereniging, stichting of instituut die hetzelfde doel als de heden opgerichte vereniging nastreeft.
Indien er verschillende dergelijke instellingen zijn, zal de algemene vergadering een keuze maken, of naar
haar goedvinden de goederen verdelen onder de instellingen die in aanmerking komen. Indien geen
instelling gekend is met een gelijkaardig doel, zal de algemene vergadering de goederen toewijzen aan
één of meerdere verenigingen, stichtingen of instituten die een doel nastreven dat in enige mate verwant is
met het doel van onderhavige vereniging. Het voorstel tot bestemming van de gegevens van het stamboek
van de zoötechnische kenmerken en prestaties en de fokwaardeschattingen en fokwaardebeoordelingen,
worden voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister
Artikel 32 - Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de Wet van 2 mei 2002 en de
gebruiken inzake verenigingen van overeenkomstige toepassing.
TITEL VII ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 33 - Overgangsbepaling. Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op heden en eindigt het op 31
december 2005. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2006 overeenkomstig de statuten.
Artikel 34 - De ambtenaar die hiertoe door Het Departement Landbouw en Visserij werd aangeduid met
name de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling mag van rechtswege alle vergaderingen van de
algemene vergadering en van de raad van bestuur bijwonen tot dewelke hij/zij moet uitgenodigd worden.
Artikel 35 - De geheime stemming is verplicht wanneer het gaat om de verkiezing van personen of
betrekkingen, die indien het gaat om beslissingen aangaande één of meerdere personen.
Beslissingen in verband met personen, in bijzonder aangaande benoemingen, ontslagen en uitsluitingen,
welke overeenkomstig de wet van 25 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, niet uitdrukkelijk
aan de Algemene vergadering zijn voorbehouden worden door de Raad van Bestuur genomen door
geheime stemming.
Bij andere beslissingen gebeurt de stemming slechts geheim wanneer minstens één lid van de Raad van
Bestuur daarom verzoekt.
Bij staking van stemmen bij geheime stemming wordt het voorstel verworpen.
Artikel 36 - Voor 15 april van elk jaar legt de vereniging aan de bevoegde Overheid een activiteitenrapport
voor deze periode.
Artikel 37 - De vereniging mag enkel zijn fondsen aanwerven om de doelstellingen voorzien bij art. 3 van
deze statuten te verwezenlijken.
Artikel 38 - Aangelegenheden die door de statuten niet zouden geregeld zijn, worden geregeld
overeenkomstig de wet van 27 juni 1927, zoals gewijzigd door de wet van 02 mei 2002.
Artikel 39 - Buitengewone algemene vergadering
De oprichters in buitengewone algemene vergadering hebben bovendien, onder de opschortende
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voorwaarden van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel besloten:
- Het aantal bestuurders vast te stellen op Zeven
- Te benoemen tot deze functie, voor een periode van minstens vier jaren. Na vier jaren zal de het eerste
bestuurslid zijn functie beschikbaar stellen en zich al of niet herkiesbaar stellen.
- Welk bestuurslid dit zal betreffen zal alfabetisch vastgesteld worden. Ieder volgend jaar zal het
bestuurslid met de volgende alfabetische letter zich verkiesbaar stellen met dien verstande dat de
persoon, die nog geen 4 jaren zitting heeft overgeslagen wordt.
- Eventuele tegenkandidaten moeten per aangetekende brief zich melden aan het Secretariaat, ten
laatste 8 dagen vóór de aanvang van de Algemene Ledenvergadering, waarin bestuurders worden ver- of
herkozen.
- Ieder Bestuurder kan zelf bepalen of hij/zij zich wel of niet herkiesbaar stelt.
- Slechts in geval de betreffende bestuurder geen kwijting krijgt van zijn taak door de Algemene
Vergadering, zal deze Bestuurder niet herkiesbaar kunnen zijn.
- Nadat ieder eenmaal ver- of herkozen is geldt verder de rotatie volgens anciënniteit. (de langst
aanwezige bestuurders zullen hun functie beschikbaar stellen voor verkiezingen) en zal de rotatie voor
alle functies dus vastliggen. Voor de toekomst zal dit rotatieschema dan ook blijven gelden.
Verder werd besloten:
- geen commissaris te benoemen.
- te benoemen als ere-leden :
Dhr. Willy Naessen, Wortegem-Petegem (B) Ere-Voorzitter
Mevr. Maud Krudop, Dalfsen (N.l)
Dhr. M. Hillner, Tesso (It.)
Opgemaakt in 3 exemplaren, waarvan een neergelegd bij de Kamer van Koophandel te Leuven, de
overige ter inzage bij de administratie van het EAFS.
Mechelen, 22 april 2016
Bovenkant formulier
Onderkant formulier
Bovenkant formulier
Onderkant formulier

personeel, geschikte faciliteiten en apparatuur
de persoon die door de vereniging gemachtigd is om zoötechnische certificaten voor raszuivere
paardachtigen en voor sperma, eicellen of embryo’s ervan te ondertekenen
Wilfrieda Smits - Secretaris
personen die de stamboekadministratie uitvoeren:
PaardenPunt Vlaanderen , Carine Luys , Karin Vantricht , Tina Vandenbossche - Wilfrieda Smits –
Secretaris
personen die prestatieonderzoek uitvoeren, waaronder ook het beoordelen van paarden tijdens
keuringen en prijskampen :
Juryleden: Jos van de Wal (NED), Herman Vandenbroeck (BEL), Jan Ter Mors (NED)
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Jan Ter Mors (NED) diiverse opleidingen in Nederland , keurmeester en Voorzitter HK commissie bij
diverse stamboeken. Jos van de Wal (NED) instructeursopleiding beëindigd op 20-jarige leeftijd ,
verrichtingsonderzoek gedaan bij het KWPN , KNHS examinator en instructeur voor dressuur ,
springen en mennen, KFPS jurylid Talent cup , keurmeester bij diverse stamboeken , Voorzitter HK
commissie NRPS, Appaloosa Nederland , Connemara NL , Fjorden NL , Hackney NL. Betrokken bij
de Arabo-Friezen vanaf 2009 inspecteur HK commissie en jurylid bij de keuringen..
Herman Vandenbroeck (BEL) in België via BWP. Begon met westrijden op zeer jonge leeftijd bij het
LRV. Werd in 1974 nationaal kampioen LRV klasse zwaar. In 1975 kampioen van de militairen
.Herman werd in 1984 uitgekozen voor de Olypische spelen in LA . Herman is hoofdjury bij het BWP Hij maakt deel uit van de hengstenjury van het BWP, en keurt sinds 2016 bij het EAFS bij de
hengstenkeuringen en de stamboekkeuringen..
Het EAFS maakt voor haar stamboekadministratie gebruik van het programma van Falcoo.
afstammingscontroles bij raszuivere paarden
De persoon die weefselstalen of bloedstalen neemt in het kader van afstammingscontroles is
een erkende dierenarts van dienst tijdens de keuring onder toezicht van een lid van de
foktechnische commissie of een bestuurslid..
De naam en het adres van het labo dat de stalen analyseert is :
Dr. Van Haeringen Polygen BVBA , Kasteellaan 7, 2390 Malle
EAFS Huishoudlijk Reglement
1. Om stemrecht te hebben op de Algemene vergadering en hieraan deel te nemen, dient het lidgeld uiterlijk toe te komen
op het secretariaat zoals dit is vermeld op de uitnodiging voor de Algemene vergadering. Het rekeninguittreksel dient
hiervoor als bewijs indien het lidgeld is overgeschreven. Alleen als uw lidgeld betaald is voor de hierboven aangehaalde
termijn, heeft u stemrecht op de Algemene Vergadering.
2. Iedereen, die werkend lid is van de vereniging van het lopende jaar, kan zijn kandidatuur stellen als bestuurslid van het
Europese Arabo-Friezen Stamboek VZW.( verkort EAFS) Deze kandidatuur dient uiterlijk toe te komen op het secretariaat
zoals vermeld op de uitnodiging van de Algemene vergadering. Deze kandidaten dienen eveneens een Curriculum Vitae op
te stellen en te sturen naar het secretariaat van het EAFS. Dit Curriculum Vitae zal worden voorgelezen op de Algemene
Vergadering.
3. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de secretaris/ penningmeester, en een bestuurslid.
4.. Een lid, dat een activiteit wenst te organiseren en daarbij wenst gebruik te maken van de naam en/of de steun van de
vereniging dient daartoe uiterlijk drie maanden vooraf een dossier te bezorgen aan de secretaris of de voorzitter. Dit dossier
dient te omvatten : - Aard, datum en adres van de geplande aktiviteit. - Eventuele goedkeuring vanwege de plaatselijke
overheid - Een verklaring vanwege de inrichter waaruit de goedkeuring van de terreineigenaar(s) blijkt.
5.. Een lid dat bewust handelingen verricht die de goede werking van de vereniging schaden, stelt zich bloot aan tijdelijke
schorsing bij beslissing van de Raad van Bestuur, al dan niet gevolgd door uitsluiting bij beslissing van de Algemene
vergadering.
6.. Een lid van de Raad van Bestuur of van de vereniging, die bewust publieke uitspraken doet of handelingen verricht die
de goede werking of de goede naam van de vereniging schaden of kunnen schaden, of die weigert zich neer te leggen bij
beslissingen van de raad van Bestuur of de Algemene vergadering, zal zich daarover schriftelijk bij de voorzitter dienen te
verantwoorden. Deze zal de verantwoording de daaropvolgende vergadering aan de raad van bestuur voorleggen die in
voorkomend geval zal beslissen aangaande mogelijke sancties. In ernstige gevallen of bij herhaling kunnen deze leiden tot
een tijdelijke schorsing, in afwachting van een beslissing aangaande een mogelijke uitsluiting door de algemene
vergadering.
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7. Indien een bestuurslid van het EAFS niet kan aanwezig zijn op de volgende bestuursvergadering, is hij /zij verplicht om
dit ten spoedigste te melden aan het secretariaat . Hij/zij wordt dan verwacht bij de volgende vergadering.
8. Bestuursleden, die tijdens het uitoefenen van hun mandaat of na het beëindigen van hun mandaat, die documenten of
kopieën van documenten ( vb. Boekhouding, verslagen van de Raad van Beheer of Algemene Vergadering enz.)
verspreiden zonder hiervoor de toestemming te hebben gevraagd aan de Raad van Bestuur, kunnen hiervoor gesanctioneerd
worden door de Raad van Bestuur. Als dit gebeurt, zal er een geldboete worden opgelegd aan de betrokkene.
9. Elk bestuurslid dient zich te houden aan de beslissingen welke werden genomen op de bestuursvergadering.
10. Elke hengst die aan de rasbeschrijving voldoet kan worden aangeboden bij een hengsten keuring, gehouden door het
EAFS als deze is ingeschreven in het EAFS en de eigenaar van de hengst werkend lid is van het stamboek. Dit kan
gebeuren als deze hengst wordt aangeboden voor het dekseizoen waarin hij drie jaar of ouder wordt.
11. Alle leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor de maximum termijn van 4 jaar zoals voorzien in artikel 11
van de statuten.
12. Om geldig te stemmen op de Algemene vergadering voor de verkiezing van de Raad van Bestuur, is het noodzakelijk
om voor het aantal kandidaten te kiezen gelijk aan het aantal open plaatsen in de Raad van Bestuur.
13. .Iedereen kan klacht indienen; Indien de Raad van Bestuur het nodig acht hiervoor juridische inlichtingen te nemen, en
als blijkt dat deze klacht ongegrond is, dan betaalt de persoon die de klacht indiende, de gehele factuur van de kosten
hieromtent.
14. Een nieuw lid, dat pas zijn lidgeld betaalt vanaf 1 september, is lid voor het volgende jaar. Deze krijgt echter wel zijn
Arabo-Friezen Magazine vanaf september van het lopende jaar. Opzeg lidgeld dient te gebeuren voor eind december van
het lopende jaar.
15. Indien een paard overleden is, dient het paspoort en het stamboekpapier te worden opgestuurd naar het secretariaat .
16. Paspoorten, eigendomsoverdracht, dekgelden woorden vooraf afgerekend na ontvangst van de betaling worden de
papieren verstuurd.
17.Eigendomsoverdracht dient gemeld te worden aan het stamboek.
18. Het Bestuur van het EAFS heeft ten allen tijde het recht om DNA-controles te doen bij ingeschreven paarden, om
zodoende de afstamming te controleren. Indien blijkt dat de afstamming niet correct is zal een onderzoek worden ingesteld.
De aansprakelijke betaalt de kosten + een boete van 500 Euro.
19. Indien een veulen wordt verkocht vooraleer het paspoort is toegekomen bij de fokker, kan altijd een bewijs worden
geleverd door het stamboek dat het stamboekbewijs van het veulen in aanvraag is.
20. De kosten voor een overdracht van een paard naar een nieuwe eigenaar bedragen 25 Euro als men toetredend of
werkend lid is bij het EAFS indien men geen lid is van het, bedragen de kosten 80 Euro.
21. Alle hengstenhouders kunnen de dekbonnen voor hun goedgekeurde hengst aanvragen en dienen deze vooraf te betalen.
Elke dekbon kost 35 Euro.
22.In geval van betwisting is steeds de Nederlandstalige versie van de statuten en reglementen doorslaggevend en van
toepassing.

Toevoeging aan het Intern reglement over gebruik van sociale media en internet aangaande het
EAFS
1. Geen enkel lid van het Arabo-Friezen Stamboek zal zich gedragen op een manier die afbreuk doet aan
het karakter of schadelijk is voor de belangen van het EAFS Europese Arabo-Friezen Stamboek VZW ,of
zich schuldig aan zo’n gedrag. In het bijzonder(, zonder hierbij afbreuk te doen aan voorgaande, algemene
regel) zal geen enkel lid zich op een beledigende of onaangename manier gedragen tegenover het AraboFriezen Stamboek , en van haar leden, een persoon op een show of op een andere locatie waar EAFS
zaken worden behandeld of via sociale media of internet of via een publicatie in eender welke vorm of via
een andere schriftelijke of elektronische vorm.
2. Het Europese Arabo-Friezen Stamboek erkent het belang van het internet en sociale mediasites zoals
Facebook, Twitter, Linkedin, homepages op internet, chatrooms, messaging-diensten en alle andere
vormen van elektronische communicatie en de rol die 'sociale media' spelen in het dagelijks leven van
onze leden. Deze toevoeging aan het Intern reglement herinnert de leden eraan dat de regels van het
Europese Arabo-Friezen Stamboek van toepassing zijn op alle leden bij het gebruik van sociale media en
internet. Het niet naleven van deze toevoeging aan het Intern reglement of andere regels (statuten, intern

10

reglement, foktechnisch reglement, …) van het EAFS kan leiden tot disciplinaire maatregelen tegen een
lid. Dit geldt ook voor personen die een officiële functie bekleden binnen het EAFS (medewerkers,
juryleden, ringmeesters enz)
3. U moet er zich van bewust zijn dat het EAFS eens om de zoveel tijd internetzoekopdrachten zal
uitvoeren om posts terug te vinden die refereren naar het Europese Arabo-Friezen stamboek ( EAFS) en
haar leden.
4. Gelieve er voor zorgen dat uit elk materiaal dat u verzendt per e-mail of post op sociale media duidelijk
blijkt dat het uw eigen mening en niet die van het EAFS betreft.
5. U mag geen materiaal posten of verzenden dat de naam of reputatie van het EAFS, haar leden of
voormalige leden zou kunnen schaden of dat denigrerend is voor het karakter of nadeel van de belangen
van het EAFS.
6. U mag geen materiaal betreffende EAFS, leden of voormalige leden of hun paarden , of hun zakelijke of
privéleven posten of verzenden of die anderszins zouden kunnen worden geassocieerd met het EAFS,
wat:
a) bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, beledigend,
aansprakelijk voor het aanzetten tot rassenhaat, discriminerend, dreigend, schandelijk, in strijd met het
vertrouwen, in strijd met de privacy is of die ergernis, leed of ongemak kan veroorzaken.
b) overeenkomt met gedrag dat in strijd is met de regels (statuten, intern reglement, foktechnisch
reglement, …) van het EAFS, daartoe aanzet of aanmoedigt, wat overeenkomt met crimineel gedrag of dat
aanleiding kan geven tot burgerrechtelijke aansprakelijkheid, wat op een andere manier in strijd komt met
de wetgeving, wat een inbreuk maakt op de rechten van een derde partij in Vlaanderen, België ,
Nederland , Frankrijk , Duitsland of een ander land.
7. Elke inbreuk op deze toevoeging komt overeen met een inbreuk op het Intern reglement en zou er ook
toe kunnen leiden dat het EAFS een burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedure instelt.
8. Deze toevoeging overlapt deels met de eerder bestaande regels (statuten, Intern reglement,
foktechnisch reglement, …) van het EAFS en kan geenszins leiden tot een beperkende interpretatie van
die regels.
Het EAFS is altijd bereid te luisteren naar de standpunten of opmerkingen van haar leden.

Geschillenregeling voor geschillen over de toepassing van het fokprogramma, de statuten, het
huishoudelijk reglement en de beslissingen van de stamboekvereniging
Stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen hebben, onverminderd de rol van de rechtscolleges, een
verantwoordelijkheid om geschillen tussen fokkers onderling en geschillen tussen fokkers en de
stamboekvereniging of fokkerijgroepering bij de uitvoering van goedgekeurde fokprogramma’s te beslechten,
overeenkomstig het huishoudelijk reglement (art. 14.4 van Fokkerijverordening (EU) 2016/1012).

Rechten en plichten van de fokkers, desgevallend de leden en de stamboekvereniging
1. De stamboekvereniging moet de gelijke behandeling van fokkers die deelnemen aan het fokprogramma
waarborgen.
2. Rechten en plichten van fokkers die deelnemen aan een fokprogramma:
a. fokkers die op bedrijven binnen het geografisch gebied van een goedgekeurd fokprogramma
raszuivere paarden houden die behoren tot het ras, de foklijn of kruising waarop dat fokprogramma
betrekking heeft, hebben het recht aan dat fokprogramma deel te nemen.
b. fokkers die deelnemen aan een goedgekeurd fokprogramma hebben het recht:
hun raszuivere paarden te laten inschrijven in de hoofdsectie van het stamboek;
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-

hun paarden te laten inschrijven in de aanvullende sectie van het stamboek wanneer het stamboek
een aanvullende sectie bevat; stamboekverenigingen die een goedgekeurd fokprogramma voor een
bepaald ras uitvoeren, kunnen hiervan afwijken en eisen dat een raszuiver veulen dat op een
specifiek grondgebied geboren is, ingeschreven wordt in een bepaald stamboek van zijn ras.
Deze afwijking kan enkel worden toegepast wanneer:
1. er binnen het grondgebied van de Europese Unie meerdere stamboekverenigingen zijn die een
stamboek voor dat ras bijhouden én
2. het fokprogramma van die verenigingen het volledige grondgebied van de Europese
Unie omvat.
Deze afwijkende beperking mag evenwel niet van toepassing zijn op de inschrijving in
een stamboek van dat ras ten behoeve van voortplanting.
c. deel te nemen aan prestatieonderzoek en genetische evaluatie;
d. een zoötechnisch certificaat te verkrijgen;
e. op hun vraag actuele resultaten van het prestatieonderzoek en de genetische evaluatie voor hun
raszuivere paarden te ontvangen, wanneer die resultaten beschikbaar zijn;
f. toegang te krijgen tot alle andere diensten die de stamboekvereniging voor dat fokprogramma aan de
deelnemende fokkers verleent.
3. Rechten en plichten van leden wanneer de fokkers lid kunnen worden:
Wanneer een stamboekvereniging het recht voorziet dat een fokker lid wordt, hebben fokkers ook het recht lid
te worden en deel te nemen aan de vaststelling en ontwikkeling van het fokprogramma, volgens de
voorschriften in haar huishoudelijk reglement.
4. Fokkers, die deelnemen aan een goedgekeurd fokprogramma, zijn vrij hun raszuivere paarden te kiezen
voor selectie en fokkerij, hun nakomelingen te laten inschrijven in het stamboek of eigenaar te zijn van hun
raszuivere paarden;
5. Rechten en plichten van de stamboekvereniging:
a. de stamboekvereniging heeft het recht haar fokprogramma goed te keuren of goedgekeurde
fokprogramma’s zelfstandig vast te stellen en uit te voeren, op voorwaarde dat ze voldoen aan de
voorschriften van de Fokkerijverordening;
b. de stamboekvereniging heeft het recht fokkers uit te sluiten van deelname aan een goedgekeurd
fokprogramma wanneer ze de regels van het fokprogramma of van het huishoudelijk reglement niet
nakomen;
c. de stamboekvereniging heeft het recht fokkers uit te sluiten van lidmaatschap wanneer die fokkers hun
verplichtingen in het huishoudelijk reglement niet nakomen;
d. de stamboekverenigingen hebben een verantwoordelijkheid geschillen tussen fokkers onderling of
tussen fokkers en de stamboekvereniging over de uitvoering van goedgekeurde fokprogramma’s te
beslechten volgens hun huishoudelijk reglement. Die verantwoordelijkheid geldt onverminderd de rol
van rechtscolleges.

Het fokprogramma
Het fokprogramma wordt vastgesteld en ontwikkeld volgens de voorschriften in het huishoudelijk reglement en
dit overeenkomstig de geldende reglementering, met name:
- De Fokkerijverordening (EU) 2016/1012
- De gedelegeerde Verordening (EU) DA 2017/1940 over zoötechnische certificaten voor raszuivere
paardachtigen
- De uitvoeringsverordening (EU) 2017/716 over zoötechnische certificaten voor sperma, eicellen en
embryo’s van raszuivere paardachtigen
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-

Het Fokkerijbesluit.

Onderstaande tekst is een beknopte versie van de regeling voor stamboekpaarden die vervat is in de
Fokkerijverordening.
“Raszuivere paarden” heeft voor het vervolg van de tekst de betekenis van “raszuivere –paarden en ”.
Het fokprogramma bestaat uit een reeks systematische verrichtingen, waaronder het registreren, selecteren,
fokken en uitwisselen van raszuivere paarden en levende producten daarvan die worden opgezet en uitgevoerd
om de gewenste fenotypische en/of genotypische eigenschappen bij de beoogde fokpopulatie te verbeteren of
in stand te houden.
Het fokprogramma wordt vastgelegd in het foktechnisch reglement. Het bevat onder andere:
- de naam van het ras, teneinde verwarring te voorkomen met de naam van gelijkaardige raszuivere
paarden of andere rassen, foklijnen of kruisingen die in andere stamboeken ingeschreven of
geregistreerd zijn;
- de gedetailleerde eigenschappen van de raszuivere paarden van het ras en de belangrijkste kenmerken
in de ras-standaard;
- de voornaamste doelstellingen van het fokprogramma: het fokdoel, met in voorkomend geval de
gedetailleerde evaluatiecriteria voor de selectie van de raszuivere paarden;
- het geografisch gebied waar het wordt uitgevoerd; dit omvat elke lidstaat (of deel ervan) waar de
stamboekvereniging minstens één lid of fokker heeft die deelneemt aan het fokprogramma.
Vanaf 1 november 2018 mogen erkende stamboekverenigingen geen fokprogramma meer uitvoeren in een
andere lidstaat wanneer dat niet vooraf is aangemeld bij de bevoegde overheid van die andere lidstaat. Tot 31
oktober 2018 volstaat de aanmelding van het fokprogramma. Vanaf 1 november 2018 moet een erkende
stamboekvereniging die haar geografisch gebied wil uitbreiden naar een nieuwe lidstaat, de volledige
goedkeuringsprocedure door die nieuwe lidstaat doorlopen.
Het stamboek dat een stamboekvereniging bijhoudt bestaat uit een hoofdsectie en, indien de
stamboekvereniging daartoe besluit, een of meer aanvullende secties voor paarden die niet voor inschrijving in
de hoofdsectie in aanmerking komen. De stamboekvereniging kan in het fokprogramma van het ras beslissen
de hoofdsectie van het stamboek in te delen in klassen:
- hoofdsectie: de sectie van een stamboek waarin raszuivere paarden worden ingeschreven of
geregistreerd en in aanmerking komen voor inschrijving, met gegevens over hun voorouders en, indien
van toepassing, hun genetische aanleg;
- klasse: een horizontale afdeling van de hoofdsectie waarin raszuivere paarden worden ingeschreven op
basis van hun genetische aanleg.
Een paard waarvan de ouders ingeschreven zijn in de hoofdsectie van hetzelfde ras (of toegelaten kruising)
voldoet aan de afstammingscriteria voor inschrijving in de hoofdsectie.
Een veulen afkomstig van 2 paarden uit de aanvullende sectie voldoet aan de afstammingscriteria voor
inschrijving in de hoofdsectie, gezien de identiteit van beide ouders is geregistreerd in de aanvullende sectie.
Indien een stamboekvereniging aanvullende secties vaststelt, neemt ze, op verzoek van fokkers, dieren van de
onder hun fokprogramma vallende soorten die niet in aanmerking komen voor inschrijving in de hoofdsectie, op
in de desbetreffende aanvullende secties, mits de dieren aan de voorwaarden in bijlage II, deel 1; hoofdstuk II
van de Fokkerijverordening voldoen.
Voor paarden uit de aanvullende sectie is er in de Fokkerijverordening geen zoötechnisch certificaat geregeld.
Vanuit het standpunt dierengezondheid worden alleen raszuivere paarden als stamboekpaarden aanzien.
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Een stamboekvereniging kan de inschrijving van een raszuiver paard in de hoofdsectie niet weigeren wanneer
het reeds is ingeschreven in de hoofdsectie van een stamboek van hetzelfde ras of van een ander ras
waarvoor een kruisingsprogramma is opgesteld. Dit verbod tot weigering geldt ook voor een raszuiver paard uit
het stamboek van een andere erkende stamboekvereniging of van een fokorgaan.
Een fokorgaan is een fokkersvereniging, fokkerij-organisatie of officiële dienst in een derde land die van een
officiële dienst in dat derde land toestemming heeft verkregen voor de binnenkomst in de Unie van raszuivere
paarden voor het fokken.
Het fokprogramma dient de overgang van de aanvullende sectie naar de hoofdsectie te regelen.
De stamboekvereniging kan in het fokprogramma regelen dat raszuivere paarden eerst een bepaalde
beoordeling (bv. exterieur en/of veterinaire keuring, prestatie- of genoomonderzoek) ondergaan, vooraleer ze in
een specifieke klasse van de hoofdsectie worden ingeschreven. Bv. pas overgang naar hoofdsectie klasse A,
indien het paard door de officiële jury geklasseerd wordt in eerste categorie.
Een paard wordt ingeschreven in een bepaalde sectie of klasse volgens diens kenmerken (afstamming,
toelating tot de voortplanting). Indien het niet duidelijk is tot welk ras het paard behoort, zal de
stamboekvereniging het paard desgevallend opnemen in de aanvullende sectie van het Stamboek. Het is de
verantwoordelijkheid van de fokker of de eigenaar van het paard om ervoor te zorgen dat alle nodige
bewijsstukken worden toegevoegd bij een aanvraag tot inschrijving zodat het ondubbelzinnig duidelijk is tot
welke sectie/klasse het in te schrijven paard behoort. Het zoötechnisch certificaat moet volstaan voor
inschrijving in de hoofdsectie.
De fokkerijverordening bevat specifieke voorschriften voor de verhouding tussen en de werking van
moederstamboek en dochterstamboek. Een stamboekvereniging die aan het departement verklaart dat haar
fokprogramma de voorschriften regelt als dochterstamboek van het ras, neemt de beginselen van het stamboek
van oorsprong van het ras op in haar fokprogramma.
Raszuivere paarden worden alleen in een stamboek ingeschreven als ze geïdentificeerd zijn met een dekcertificaat. Het is mogelijk te verplichten dat de identificatie gebeurt vóór het spenen. Mits het departement én
het moederstamboek dat toestaan kan het dek-certificaat vervangen worden door DNA-analyse of
bloedgroepenonderzoek.
Een stamboekvereniging die een goedgekeurd fokprogramma voor het ras uitvoert, aanvaardt:
a) voor natuurlijke dekking, eender welk raszuiver fokdier van dat ras;
b) voor kunstmatige inseminatie: sperma gewonnen van raszuivere fokpaarden die overeenkomstig artikel
25 van de Fokkerijverordening een prestatieonderzoek of een genetische evaluatie hebben ondergaan
indien dat op grond van het goedgekeurd fokprogramma vereist is;
c) voor embryotransplantatie: eicellen die zijn gewonnen en gebruikt voor de productie van embryo’s die
zijn geproduceerd met onder b) van dit lid gewonnen sperma, mits deze eicellen en embryo’s zijn
gewonnen van raszuivere fokpaarden die een prestatieonderzoek of een genetische evaluatie hebben
ondergaan indien dat op grond van het goedgekeurd fokprogramma vereist is.
Bij raszuivere paarden bestaat de mogelijkheid tot verbod of beperking van reproductietechnieken of het gebruik
van raszuivere fokdieren, met inbegrip van het gebruik van levende producten daarvan (art. 21.2 FV). Indien
men van die mogelijkheid gebruik wenst te maken dient dat gespecifieerd te worden in het fokprogramma.
Wanneer een moederstamboek de mogelijkheid tot verbod of beperking invoert is dat bindend voor de
dochterstamboeken.
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Bij met uitsterven bedreigde rassen bestaat de mogelijkheid tot verbod of beperking van het gebruik van
raszuivere fokdieren, met inbegrip van het gebruik van levende producten daarvan, indien dat gebruik de
instandhouding of de genetische diversiteit van het ras in gevaar zou kunnen brengen (art. 21.3 FV). Indien men
van die mogelijkheid gebruik wenst te maken dient dat gespecifieerd te worden in het fokprogramma.
Significante wijzigingen in een goedgekeurd fokprogramma dienen vooraf schriftelijk meegedeeld te worden aan
het Departement Landbouw en Visserij. De wijzigingen zijn goedgekeurd, tenzij het Departement Landbouw en
Visserij binnen 90 dagen vanaf de datum van de mededeling anders aangeeft. De stamboekvereniging moet de
fokkers (leden) op transparante wijze en tijdig in kennis stellen van de goedgekeurde wijzigingen.

Geschillen
Basisregels
Door hun aansluiting als lid gaan de leden van de stamboekvereniging de verbintenis aan zich te onderwerpen
aan de statuten, het huishoudelijk reglement, het fokporgramma en de beslissingen van de organen van de
stamboekvereniging. Elk lid kan op ieder ogenblik ontslag nemen als lid van de stamboekvereniging. Elk lid
wordt verondersteld ontslag te nemen als het nalaat of weigert zijn jaarlijks lidgeld te betalen.
Door deel te nemen aan keuringen, wedstrijden, prijskampen of shows verklaren de deelnemers zich
onvoorwaardelijk akkoord zich te onderwerpen aan het wedstrijdreglement en aan de beoordeling van de
juryleden en de beslissingen van de organen van de stamboekvereniging. Op keuringen, wedstrijden,
prijskampen en shows zijn de beslissingen van de door de stamboekvereniging aangestelde jury definitief en
onherroepelijk, met inbegrip van de beoordeling, het desgevallend klasseren van de paarden en de verstrekte
uitleg en gemaakte bemerkingen.
Tegen een veterinaire keuringsuitslag kan beroep worden aangetekend door het indienen van een schriftelijk
verzoek bij het secretariaat van de stamboekvereniging voor een tweede opinie en/of herkeuring . De uitslag
van de tweede veterinaire keuring is bindend. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de eigenaar
van het paard.
Tegen een resultaat op een keuring, wedstrijd, prijskamp of show kan geen verzet of beroep worden
aangetekend. De beslissing van de aanwezige juryleden is definitief en bindend voor alle deelnemers van de
betrokken keuring, wedstrijd, prijskamp of show.
Indien het fokprogramma voorziet dat hengsten kunnen uitgesloten worden tot de voortplanting, is tegen de
goedkeuring of weigering van goedkeuring voor de dekdienst voor opname van de uit die hengst geboren
veulens in een bepaalde sectie of klasse van het stamboek is eveneens geen verzet of beroep mogelijk.
Tegen een beoordeling op een keuring, wedstrijd, prijskamp of show kan wel bezwaar worden aangetekend
door de klacht met een aangetekend schrijven naar het secretariaat van de stamboekvereniging te sturen
binnen de vijf dagen na de keuring, wedstrijd, prijskamp of show. Het bezwaar zal worden onderzocht door de
Raad van Bestuur die daarbij advies kan vragen aan één of meerdere van de door de stamboekvereniging
aangestelde juryleden. Het resultaat van het onderzoek zal schriftelijk aan het lid worden meegedeeld. Deze
beslissing kan inhouden dat de stamboekvereniging maatregelen neemt, bv; aanpassingen of verduidelijkingen
aan het reglement, of maatregelen tegenover een jurylid, … doch dat kan nooit leiden tot het wijzigen van de
door de jury genomen beslissing. Een gerechtelijke betwisting is niet mogelijk.
De stamboekvereniging heeft de mogelijkheid om – ook buiten een keuring, wedstrijd, prijskamp of show – een
lineaire score te geven. Tegen een lineaire score is geen verzet of beroep mogelijk. Een lineaire score betreft
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enkel het constateren en beschrijven van relevante exterieur- en bewegingskenmerken van het paard
vergeleken met het gemiddelde van de raspopulatie.
De stamboekvereniging heeft de mogelijkheid predicaten toe te kennen of te weigeren. Tegen het toekennen of
weigeren van toekenning van een predicaat is geen verzet of beroep mogelijk. De predicaten worden uitgereikt
op basis van de gegevens die gekend zijn bij het secretariaat van het Stamboek. Ontbrekende gegevens dienen
door de eigenaar zelf te worden voorgelegd.
De inschrijving van een paard in een bepaalde sectie of klasse van het Stamboek, gebeurt overeenkomstig het
fokprogramma. Tegen een inschrijving in een bepaalde sectie of klasse van het Stamboek is geen verzet of
beroep mogelijk.

Mogelijke sancties
Volgende sancties kunnen door de stamboekvereniging opgelegd worden aan de leden, ongeacht of deze
gewoon lid zijn, lid van de algemene vergadering of bestuurslid:
a) een vraag excuses aan te bieden
b) een verwittiging
c) een blaam
d) het inhouden van prijzengeld en verplaatsingsvergoedingen
e) het uitsluiten van het recht op deelname van leden en paarden aan wedstrijden, prijskampen of shows
of andere activiteiten van de stamboekvereniging, gedurende maximaal 3 jaar, met dien verstande dat
uitsluiting van het recht op deelname aan de keuring van hengsten of het inschrijven van veulens niet
mogelijk is
f) het op non-actief stellen als lid, lid van de algemene vergadering en lid van de raad van bestuur
gedurende maximaal 3 maand, in afwachting van een beslissing over de vraag tot uitsluiting als lid, lid
van de algemene vergadering en lid van de raad van bestuur. Deze beslissing kan genomen worden
door de raad van bestuur, in afwachting van een vraag tot uitsluiting als lid. Hiertoe is een absolute
meerderheid vereist van de aanwezige leden. De termijn van het op non-actief stellen beloopt maximaal
3 maand en is niet verlengbaar
g) het uitsluiten als lid, lid van de algemene vergadering en lid van de raad van bestuur gedurende
maximaal 5 jaar. Deze sanctie kan enkel genomen worden door de algemene vergadering, met
minstens 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de algemene
vergadering.
Deze sancties kunnen enkel opgelegd worden:
a) in geval van misbruik of tekortkoming ten aanzien van de statuten of de bijzondere reglementen
b) in geval van een veroordeling wegens een inbreuk op wettelijke bepalingen betreffende de
Fokkerijverordening of het Fokkerijbesluit
c) indien hun houding van dien aard is, dat zij schade kan berokkenen aan de belangen van de
stamboekvereniging, zoals bij een ongepaste houding tegenover jury, inrichters of deelnemers op
keuringen, wedstrijden, prijskampen of shows, of tekortkomingen betreffende de juistheid van
afstamming.

Alvorens maatregelen te treffen in verband met op non-actief stellen of uitsluiting, moet de Raad van
Bestuur het betrokken lid uitnodigen om zich te kunnen verdedigen tegen de aangevoerde
beschuldiging.
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Voor de overige sancties kan de raad van bestuur een voorstel van beslissing nemen zonder het betrokken lid
uit te nodigen om gehoord te worden. Het gemotiveerde voorstel van beslissing van de raad van bestuur wordt
schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid, met vermelding dat het betrokken lid, indien hij hier niet mee
instemt, kan vragen gehoord te worden, door de raad van bestuur of een door de raad van bestuur aan te
duiden vertegenwoordiging van minstens drie bestuursleden. Na het horen van het betrokken lid zal de raad
van bestuur een definitieve beslissing nemen bij absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.
Indien één of meer der partijen zich niet kunnen vinden in een door de raad van bestuur genomen beslissing,
kunnen klager en/of stamboekvereniging, het geschil voor advies en/of bemiddeling voorleggen aan de
bemiddelingscommissie van de subsector fokkerij van PaardenPunt Vlaanderen. In dat geval neemt de
raad van bestuur pas een beslissing na ontvangst van het advies van de bemiddelingscommissie. Dit advies is
niet bindend. De beslissing van de raad van bestuur wordt meegedeeld aan het lid bij aangetekend schrijven.
Optioneel: Het lid kan beroep aantekenen tegen de beslissing genomen door de raad van bestuur bij
aangetekend schrijven, te versturen aan de maatschappelijke zetel van de stamboekvereniging binnen de
maand na het aangetekend versturen van de beslissing. In dat geval zal het ingediende beroep op de agenda
van de eerstvolgende algemene vergadering van de stamboekvereniging worden geplaatst en zal de algemene
vergadering hierin beslissen.
Bemiddelingscommissie
De vzw PaardenPunt Vlaanderen, subsector fokkerij, voorziet in een Bemiddelingscommissie, met het oog op
het verlenen van een niet bindend advies/verzoeningsvoorstel en bemiddeling, om geschillen tussen fokkers
onderling of tussen fokkers en de stamboekvereniging op te lossen. Deze commissie bestaat uit een aantal
door de vzw PaardenPunt Vlaanderen, subsector fokkerij aan te zoeken onafhankelijke en deskundige leden:
a) juristen, gespecialiseerd in hippisch recht
b) dierenartsen, verbonden aan een universitaire faculteit en wetenschappelijke onderzoekers,
gespecialiseerd in de paardenfokkerij, verbonden aan een universitaire faculteit
c) vertegenwoordigers van de Subsector Fokkerij, gespecialiseerd in stamboekaangelegenheden.
Alle leden worden benoemd door de raad van bestuur van PaardenPunt Vlaanderen, op voordracht van de
Subsector Fokkerij.
Wanneer een geschil voor advies en/of bemiddeling voorgelegd wordt aan de bemiddelingscommissie, duidt het
dagelijks bestuur van de subsector Fokkerij, in functie van de aard en het belang van het geschil één of drie
leden van de bemiddelingscommissie aan, die belast worden met het formuleren van een niet-bindend advies
en/of bemiddeling. Bij de aanstelling wordt er rekening mee gehouden dat de leden onafhankelijk kunnen
handelen. Zo mag er bv. geen betrokkenheid zijn bij de werking van de betreffende stamboekvereniging, … De
leden van de bemiddelingscommissie kunnen weigeren in een geschil tussen te komen. Vooraleer hun opdracht
aan te vatten maken de leden van de bemiddelingscommissie een bestek van de kostprijs van hun opdracht
over aan PaardenPunt Vlaanderen, dewelke dit als provisie factureert aan de vraagsteller(s), met respect van
de BTW-verplichtingen en een overhead van 30%. Daarbij wordt ook de naam, het adres en de hoedanigheid
van de aangestelde commissieleden meegedeeld. De leden van de bemiddelingscommissie hebben geen recht
op een hogere vergoeding dan deze die voorzien werd in hun bestek.
Na ontvangst van betaling van deze factuur wordt de bemiddelingscommissie in werking gesteld en wordt de
voorziene vergoeding uitbetaald aan de commissieleden. De leden van de bemiddelingscommissie verbinden er
zich toe geen vergoeding aan te rekenen voor prestaties voorafgaandelijk aan ontvangst van betaling van
voormelde facturatie. Behoudens het maken van voormeld bestek worden de commissieleden ook niet geacht
enige prestatie te leveren.
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De aangestelde leden van de bemiddelingscommissie roepen de partijen samen, vragen alle relevante
informatie en documenten op bij de partijen, bemiddelen in functie van het in onderling overleg beslechten van
het geschil, en formuleren, wanneer geen verzoening kan worden bereikt, een niet-bindend advies, dat zij
schriftelijk overmaken aan de partijen in het geschil, met kopie per mail aan de hiertoe aangeduide
mailadressen van de Subsector Fokkerij en PaardenPunt Vlaanderen. Alles verloopt tegensprekelijk, zodanig
dat alle partijen kennis hebben van alle argumenten en stukken van de tegenpartij.
Partijen hebben de mogelijkheid zich voorafgaandelijk aan het voorleggen van het geschil aan de
bemiddelingscommissie akkoord te verklaren dat de bemiddelingscommissie in plaats van een niet-bindend
advies, een bindende beslissing zal nemen. Tenzij door de partijen bij het voorleggen van het geschil aan de
bemiddelingscommissie voor een bindende beslissing gemeld wordt dat zij vrij blijven het geschil aan de
gewone rechter voor te leggen is een gerechtelijke betwisting niet meer mogelijk.
Partijen hebben het recht zich bij de behandeling van een geschil door de bemiddelingscommissie door derden
te laten bijstaan of vertegenwoordigen. De bemiddelingscommissie kan hun persoonlijke verschijning vragen.
De tussenkomst van de bemiddelingscommissie resulteert in een akkoord na bemiddeling, een niet-bindend
advies of een bindende beslissing.
Deze bevat:
a) de inhoud van het akkoord na bemiddeling, het niet-bindend advies of de bindende beslissing
b) de motivering ervan
c) de namen van de leden van de commissie en hun handtekening
d) de namen en woonplaats/maatschappelijke zetel van de partijen, en in geval het om een akkoord gaat,
hun handtekening
e) de datum.
De leden van de commissie en al wie bij de behandeling van het geschil betrokken was, zijn tot geheimhouding
verplicht, betreffende alle gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis komen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bemiddelingscommissie, met inachtneming van
eisen van redelijkheid en billijkheid.

vzw informatie over het fokprogramma van het ras Arabo-friese paard
Het Europese Arabo-Friezen Stamboek (EAFS) houdt het stamboek van oorsprong bij van het ras Arabo-Friese paard. .
EAFS draagt de volle verantwoordelijkheid voor het fokprogramma van het ras Arabo-Friese paard De Europese AraboFriezen vereniging vzw werd bij ministerieel besluit van 13 november 2006 erkend voor het bijhouden van het ras AraboFriese paard. De naam van de stamboekvereniging werd op 16.02.2008 gewijzigd naar Europese Arabo-Friezen Stamboek
(EAFS). De wijziging in de naam van de EAFV naar EAFS werd vastgesteld bij ministerieel besluit van 15.7.2010.
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EASP NL zou een sectie in hun fokprgramma beheren voor ERS ARabo-Friesians.
Zij hadden een ander fokdoel en andere rasbeschrijving hebben dit nu veranderd..
Fokdoel ERS-Arabo-Friesian
a. Fokprogramma In het fokprogramma voor de ERS categorie zullen alle selectiemethoden en sportactiviteiten
gehanteerd worden die noodzakelijk zijn om de fokkerijprogressie, overeenkomstig het fokdoel, te realiseren en
te meten.
b. Fokkerijmethode Het fokdoel wordt via de methode van kruising veredeling of onderlinge paringen waarbij de
in te zetten Shagya’s (ShA) voldoen aan de ISG criteria en de Arabische Volbloeds (ox) aan de WAHO-criteria.
c. Fokdoel Het fokdoel is een edel, intelligent ras -en rijpaard met goede gebruikseigenschappen voor alle (top)
sportdisciplines met duidelijke herkenbare Volbloedeigenschappen van de Shagya/Araber en de barokke Friese
paarden. De in te zetten hengsten en merries moeten zich duidelijk onderscheiden in het geslachtstype, waarbij
invloed van de laatrijpheid van de Shagya/Araber paarden in de beoordeling moeten worden betrokken.
d. Exterieurkenmerken
Type
Gewenst is een edel, harmonisch gebouwd sportpaard in het evenwichtsmodel met een uitgesproken
Shagya/Arabische Volbloed-opdruk, de barokke contouren, massa en bot van het Friese paard en de
aanverwante barokke en klassieke warmbloedrassen.
Bloedvoering
Voor de inschrijving komen paarden in aanmerking die naast de standaard ERS-voorwaarden tenminste 50%
Fries bloed en niet meer dan 25% van de aanverwante barokke en warmbloedrassen voeren. Daarmee kunnen
de sterk overheersende negatieve inteeltgevolgen van het Friese ras voldoende worden ondervangen.
Kleuren
Standaard EASP.

AFCAF vertegenwoordigt het EAFS Frankrijk AFCAF.Wij werken samen via het IFCE (dat ons als
enig Arabo-Fries stamboek erkend heeft)), samen met AFCAF via een contract met het IFCE.
Het Franse instituut voor paard IFCE is de openbare exploitant van de paardenindustrie. Acties
worden op het hele grondgebied ingezet ten behoeve van de paardenindustrie , de plaatselijke
autoriteiten, de staat en alle betrokkenen bij paard en paard rijden. Het aanbod van producten en
diensten, aangeboden onder de merkidentiteit Ifce en onder
de nationale merknamen Haras en Cadre noir - Saumur, past zich aan aan de verwachtingen van
het publiek en de evolutie van de samenleving. Internationaal ; het Franse Instituut voor het paard
en paardrijden biedt ondersteuning aan de economische actoren van de Franse paarden industrie
,om institutionele samenwerkings activiteiten en toenadering tussen de landen te bevorderen.
AFCAF wordt schriftelijk via email en mondeling op de hoogte gehouden van wijzigingen binnen het
fokprogramma. Een bestuurslid van AFCAF Anne-Sophie Viénot maakt deel uit van onze
fokcommissie. De voorzitster van AFCAF Odile Abrial maakt deel uit van het bestuur van het EAFS.
Jaarlijks worden in Frankrijk EAFS stamboekkeuringen gehouden .
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Fokdoel
Het fokprogramma van het Arabo-Friese paard streeft de verbetering van het ras na , de ontwikkeling van een
polyvalent sportpaard voor diverse disciplines : waaronder TREC, eventing , dressuur en mennen.
De hoofdsectie schrijft dan ook voor welke bloedbegrenzingen de ingeschreven Arabo-Friezen dienen
te blijven. Dit geldt voor zowel het Arabisch bloed % Fries bloed % als ook het vreemd bloed % in het
fokprogramma aanvaarde rassen . Alleen de op de juiste manier dóórgefokte Arabo-Friezen kunnen de
basis vormen van de fokkerij. Gewone kruisings producten komen in een bijboek.
Arabo-Friezen zijn paarden die alle goede kenmerken van beide rassen optimaal verankerd hebben:
het goede en werkbare karakter
intelligentie en samenwerkingsgeest
de sportieve uitstraling zonder overdreven hals/houding
lichte knieactie en veel ruimte en elasticiteit
flink uithoudingsvermogen, meer hart- en longcapaciteit
harmonische gangen, ruime stap en soepele galop
voldoende gevoelig voor de hulpen

naam van het ras : Arabo-Friese paard

RASBESCHRIJVING Arabo-Friese paard
Is een kruising van een mooie, zuivere, gitzwarte Fries en een sterke atletische Arabier met een wel doordacht %
Arabisch en Fries bloed dat van beide rassen de sterkste kwaliteiten in zijn/haar genen zou dragen en vererven. Met
daarbij een mogelijk % Vreemd bloed van de in het fokprogramma aanvaarde rassen die een andere kwaliteit kunnen
bij brengen in het ras , deze kruising vertaalt zich in het exterieur en beweging als ook het karakter van het
arabo friese paard dat volledig zwart licht barok sportief ogend is

EXTERIEUR:
Type:
Harmonisch gebouwd met voldoende adel en atletische uitstraling .
Licht fries type sportpaard met voldoende kracht en souplesse.
Hoogbenig met voldoende riblengte zodat er voldoende plaats is voor hart en longen.
Rechthoeksmodel met sterke verbindingen, niet al te lang gerekt.
Romp met voldoende diepte en breedte, iets opwaarts gebouwd.
Hoofd edel met een groot en sprekend oog.
Hoofd-halsverbinding voldoende ruim.
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Hals voldoende opgericht met welving en niet te diep uit de borst komend, meer vertikaal dan
horizontaal., met gewelfde manenkam
Schouder voldoende lang en schuin.
Schoft duidelijk ontwikkeld, voldoende lang met een vloeiende overgang naar de rug.
Rug sterk , niet te lang met goede bespiering.
Lendenen voldoende breed en sterke vloeiende verbinding tussen rug en kruis.
Kruis lang, breed, licht benedenwaarts hellend goed bespierd.
Broek sterke bespiering, die voldoende doorloopt.
Schenkel voldoende lengte en bespiering.
Benen correct gesteld en hard, gewrichten goed ontwikkeld maar niet grof.
Hoeven met voldoende verzenen gelijk van vorm en maat in verhouding tot het paard met
goede hoornkwaliteit.
BEWEGING:
Stap voldoende krachtig ruim en zuiver.
Draf beweging met takt , ruim en zuiver en front makend vanuit een sterk ondertredend
achterbeen.
Galop beweging in drietakt, lichtvoetig , krachtig , met een goede balans en lichaamshouding.
In alle gangen:
Beweging met souplesse en het vermogen tot schakelen met het behoud van zuiverheid en
takt. Het goed kunnen verruimen en verkorten met behoud van een goede balans.
In de wendingen de takt en balans kunnen bewaren.
KARAKTER:
Intelligent, levendig , ijverig, eerlijk .
Betrouwbaar en nuchter met veel doorzettingsvermogen.
Hoge schrikdrempel. Niet te snel opgewonden in ongewone omstandigheden.

Het Identificatiesysteem
Identificatie dient te gebeuren door een erkende dierenarts terwijl het veulen nog aan de voet van
de moeder loopt, paspoort dient afgeleverd worden binnen uiterlijk zes maanden na de datum van
de geboorte.
Bij inschrijving /registratie zullen de volgende gegevens worden opgetekend:
a. Naam, levensnummer
b. Datum van inschrijving, geboortedatum, geslacht, kleur en aftekeningen. (schets).
c. Naam, adres en woonplaats van de fokker en eigenaar.
d. Chipnummer.
e. % Arabo-Fries en % bloed uit de aanvaarde rassen .
f. Het veulen dient geregistreerd te worden in de centrale databank van de Belgische confederatie van het
Paard. Een volledig identificatiedossier zal aan de eigenaar bezorgd worden na betaling aan de CBC. De
eigenaar bezorgt daarna het volledig dossier aan het secretariaat van het EAFS.
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Zie ook vlugge registratie via onze Website EAFS.be
g. toegekende premie bij de keuringen.
h. bij paarden van 3 jaar en ouder wordt de stokmaat vermeld en toegekende predikaten.
.
Procedure voor het inschrijven van Arabo-Friese veulens in een van onze klassen:
* De merriehouder stuurt het geboortebericht, binnen de maand na geboorte , naar het stamboek voor
registratie in het stamboek, samen met een kopie van het zootechnisch certificaat van de moeder en/of
vader en schets/ signalement met chipnummer .Zie ook vlugge registratie via onze Website EAFS.be
* Het veulen zal nadat aan alle verplichtingen voldaan werd (schets/chip en registratie in de
nationale databank) geregistreerd worden in het daartoe bestemde Arabo-Fries boek.
* Met het toezenden van het ingevulde en ondertekende geboortebericht aan het EAFS, verzoekt de
fokker het EAFS stamboek automatisch om het paspoort en certificaat van oorsprong op te maken.
* Als de geboortedatum van een veulen de gemiddelde drachtigheidsduur van de merrie met een
maand overschrijdt (min of plus) moet een ouderschapstest gebeuren via DNA controle op kosten van
de aanvrager van het paspoort.
* DNA controle :ouderschapscontrole, steekproefsgewijs zullen er op iedere keuring haren van
moeder en veulen getrokken worden. DNA vader is bij ons bekend. 2de controle gebeurt op kosten
van de aanvrager van het paspoort.
* Als de moeder niet meer leeft dient er een afstammingscontrole via DNA te gebeuren, op kosten van de
eigenaar.

Zoötechnische certificaten
1. Algemeen
Zoötechnisch certificaten zijn stamboekcertificaten, verklaringen of commerciële
documentatie, op papier of in elektronische vorm afgegeven voor fokdieren en levende
producten daarvan, waarin informatie wordt verstrekt met betrekking tot de afstamming, de
identificatie en, indien deze beschikbaar zijn, de resultaten van prestatieonderzoek of
genetische evaluatie.
Fokkers die deelnemen aan het fokprogramma van het EAFS hebben het recht om
zoötechnische certificaten te verkrijgen voor hun fokdieren die onder dat programma vallen,
alsook voor de levende producten (sperma, eicellen en embryo’s) van die dieren.
Zoötechnische certificaten moeten fokdieren of de levende producten daarvan
vergezellen wanneer zij worden verhandeld of in de Unie worden binnengebracht met
het oog op de inschrijving of registratie van die dieren in andere stamboeken. Zoötechnische
certificaten moeten de fokker informatie verschaffen over de genetische kwaliteit en de
afstamming van het verworven dier. Dergelijke certificaten moeten eveneens, indien
noodzakelijk, worden afgegeven om fokdieren te vergezellen wanneer zij deelnemen aan
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tentoonstellingen of in proefstations of centra voor kunstmatige inseminatie worden geplaatst.
Enkel het Europese Arabo-Friezen Stamboek vzw kan zoötechnische certificaten afleveren
voor paarden ingeschreven in de hoofdsectie van het stamboek van het EAFS. Het EAFS
levert een zoötechnisch certificaat af voor raszuivere paarden of voor de levende producten
ervan wanneer een fokker daarom vraagt. Het secretariaat van het EAFS zorgt voor een
tijdige toezending van het zoötechnisch certificaat. Zolang het secretariaat van het EAFS de
betaling voor de aflevering van een zoötechnisch certificaat en (eventueel) het lidgeld niet
heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag.

2. Zoötechnische certificaten voor raszuivere paarden
De vorm en inhoud van het zoötechnisch certificaat voor raszuivere paarden is opgenomen
in Gedelegeerde verordening (EU) 2017/1940. Deel I van het zoötechnische certificaat dat
wordt afgegeven voor raszuivere fokpaarden is vervat in het uniek, levenslang geldig
identificatiedocument voor paarden, meer bepaald in sectie V van het paspoort van het
paard. Deel II van het zoötechnisch certificaat wordt afgeleverd in een afzonderlijk document
dat als bijlage bij het paspoort van het paard hoort en wordt afgeleverd wanneer een fokker
daarom vraagt.
De resultaten van de genetische evaluatie (toelating tot de voortplanting of
stamboekopname) worden meegedeeld aan de eigenaar van het paard via een afzonderlijk
document en eveneens gepubliceerd op en zodoende openbaar gemaakt via de officiële
website van de stamboekvereniging: www.eafs.be
Zoötechnische certificaten kunnen worden aangevraagd door de eigenaar van een paard
zonder opgave van reden. De eigenaar van het paard dient op het moment van de aanvraag
wel lid te zijn van het EAFS en het paard moet op naam van die eigenaar geregistreerd zijn
in de registers van het EAFS. Zolang het secretariaat van het EAFS de betaling voor de
aflevering van een zoötechnisch certificaat en (eventueel) het lidgeld niet heeft ontvangen,
zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag.

3. Zoötechnische certificaten voor sperma, eicellen en embryo’s
De vorm en inhoud van het zoötechnisch certificaat voor sperma, eicellen en embryo’s van
raszuivere paarden is opgenomen in Uitvoeringsverordening 2017/717.
Het zoötechnisch certificaat wordt afgeleverd in een afzonderlijk document. Enkel het EAFS
kan deze certificaten afleveren en doet dat enkel op uitdrukkelijk verzoek van een fokker.
Zoötechnische certificaten kunnen worden aangevraagd zonder opgave van reden door de
eigenaar van de hengst wiens sperma werd gewonnen of van de merrie wiens eicellen
werden gewonnen. De eigenaar van het paard dient op het moment van de aanvraag wel lid
te zijn van het EAFS en het paard moet op naam van die eigenaar geregistreerd zijn in de
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registers van het EAFS. Zolang het secretariaat van het EAFS de betaling voor de aflevering
van een zoötechnisch certificaat en (eventueel) het lidgeld niet heeft ontvangen, zal er geen
gevolg worden gegeven aan de aanvraag.
EAFS kan toestaan dat een wincentrum dat in NL erkend is volgens het intracommunautair
dierengezondheidsrecht zoötechnische certificaten uitreikt voor sperma van EAFS-hengsten. De voorwaarde is
dat het wincentrum uitsluitend informatie over de hengst gebruikt die afkomstig is van EAFS.

EAFS Fok- en registratiereglement

Indeling van het stamboek van het Arabo-Friese paard

stamboek
aanvullende
sectie

Hoofdsectie

VB

ST
Merrie
Ruin

ST
Hengst

TEST
BOEK

VB I

BI
Merrie
Ruin

VB II

Stamboek indeling:
Art.1 Verantwoordelijkheid:
Het Europese Arabo-Friezen Stamboek (EAFS) stelt het fokprogramma op van het Arabo-Friese paard.
Hieronder geven we de indeling voor het Stamboek van het Arabo-Friese paard.
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REGISTRATIE : Stamboekindeling:
Art.2. Indeling van het Stamboek:
Het stamboek van het Arabo-Friese paard bevat een hoofdsectie en een aanvullende sectie
Art. 2 A Hoofdsectie , Klasse I:
Het hoofdboek bevat 6 klassen
VB (Arabo-Fries Veulenboek)
ST M-R (Arabo-Fries Stamboek voor geregistreerde merries en ruinen)
ST Hengst (Arabo-Fries Stamboek voor geregistreerde hengsten)
Testboek (Arabo-Fries Stamboek voor Testboek hengsten en merries)
VB I (Arabo-Fries Veulenboek I)
B I (Arabo-Fries Boek I merries en ruinen)
Art. 2 B Aanvullende sectie, Klasse II
VB II (Veulenboek II)
Art. 3 Procedure voor het inschrijven van Arabo-Friese veulens in een van onze klassen:
• * Zodra een Friese of Arabo-Friese merrie, Friese merrie of een merrieuit een van de door het fokprogramma
aanvaarde rassen , deze zijn: PRE ( Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber, Orlof, Morgan,
Hackney en Europees Warmbloed.
• Gedekt wordt door een goedgekeurde EAFS hengst of Friese hengst, of een hengst uit een in het fokprogramma
aanvaarde rassen nl. : PRE ( Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber, Orlof, Morgan, Hackney
en Europees Warmbloed.
• zal de merriehouder een dekcertificaat/geboortebericht ontvangen van de hengstenhouder. Dit dekbewijs bevestigt
de details/identificatie van de hengst en de merrie en de dekdata.
* De merriehouder stuurt het geboortebericht, binnen de maand na geboorte , naar de stamboekvereniging voor registratie
in het stamboek, samen met een kopie van het zoötechnisch certificaat van de moeder en/of vader en schets/ signalement
met chipnummer.
* Het veulen zal nadat aan alle verplichtingen voldaan werd (schets/chip en registratie in de nationale databank)
geregistreerd worden en in de databank van het EAFS stamboek in het daartoe bestemde Arabo-Fries veulenboek.
* met volgende gegevens:.
UELNnummer , geboortedatum , chipnummer , Ras , % A/F , wijze van bevruchting , land van geboorte , kleur ,
aftekeningen , UELN vader, UELN moeder, eventueel uitslag van de DNA test,
Fokker, eigenaar . identifcieerder , houder van het paard.
* Met het toezenden van het ingevulde en ondertekende geboortebericht aan het EAFS, verzoekt de fokker het EAFS
stamboek automatisch om het paspoort en zoötechnisch certificaat op te maken.
* Als de geboortedatum van een veulen de gemiddelde drachtigheidsduur van de merrie met een maand overschrijdt (min
of plus) moet een ouderschapstest gebeuren via DNA controle op kosten van de aanvrager van het paspoort.
* Als de moeder niet meer leeft dient er een afstammingscontrole via DNA te gebeuren, op kosten van de eigenaar.
* Predikaten: worden uitgereikt nadat het paard gekeurd werd bij een EAFS keuring.
* DNA controle: ouderschapscontrole, steekproefsgewijs zullen er op iedere keuring haren van moeder en veulen
getrokken worden. DNA vader is bij ons bekend. 2de controle gebeurt op kosten van de aanvrager van het paspoort.
Art. 4 Naamgeving:
1.
2.

De naam van het veulen begint met jaarlijks vastgestelde letters.
Deze letters (meestal 3) publiceert het EAFS op haar website.

26

3. De naam van een veulen mag per jaargang maar 1 keer voorkomen.
Om deze reden geeft de fokker 3 namen op met de verplichte voorletter in volgorde van zijn voorkeur opgeven op het
geboortebericht.
4. Hij mag echter ook een letter (vaak de hoofdletter van zijn naam) of stalnaam toevoegen.
Art. 5 Criteria voor opname van paarden in de klasse I :
Art. 5.1 Klasse VB (Veulenboek)
Om opgenomen te worden in de categorie VB (Arabo-Fries Veulenboek) dient het veulen zwart te zijn en te voldoen aan
de rasbeschrijving van het Stamboek en voldoen aan de bloedbegrenzing en afstammen van vader en moeder waarvan 4
generaties gekend zijn.
• min 6% en max 40% Arabisch STB bloed
* min 50 % Fries bloed, waarbij ook een max van 25 % vreemd STB bloed aanwezig mag zijn, uit een van de
in het fokprogramma aanvaarde rassen , deze zijn: PRE ( Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner,
Kladruber, Orlof, Morgan, Hackney en Europees Warmbloed. Het totaal percentage Engels volbloed kan niet
hoger zijn dan 3,2%.
• * een goedgekeurde ST hengst uit volgende registers :
* ST hengst (AF)
* Testboek hengst (AF)
* Friese Stamboek hengst
Met een :
* ST merrie (AF)
* B I merrie (AF)
* Testboek merrie (AF)
* B II merrie met 4 generaties afstamming gekend (AF)
* Friese KFPS Stamboek merrie
* Friese Bijboek I merrie
combinaties Fries x Fries worden niet door het EAFS geregistreerd.
Art. 5.2 Klasse ST M-R (Stamboek merries en ruinen):
Om opgenomen te worden in de categorie ST M-R (Stamboek voor merries en ruinen) dienen de paarden zwart te zijn en te
voldoen aan de rasbeschrijving en de bloedbegrenzing van het EAFS Stamboek. De paarden dienen reeds ingeschreven te
zijn in het VB en moeten op de leeftijd van 3 jaar aan een EAFS stamboekkeuring deelnemen en goed bevonden worden
door de EAFS keuringscommissie.
De opgelegde stokmaat is minimum 1.55m bij 3-jarigen en minimum 1.58m bij een leeftijd van 4 jaar en ouder.
Merries en ruinen die niet gekeurd worden blijven in VB.
Art. 5.3 Klasse ST H (Stamboek hengsten)
Om opgenomen te worden in de categorie ST H (Arabo-Fries Hengsten) dienen de hengsten zwart te zijn en te voldoen aan
de rasbeschrijving en bloedbegrenzing van het EAFS Stamboek
De paarden dienen reeds ingeschreven te zijn in het VB van de hoofdsectie en kunnen vanaf de leeftijd van 3 jaar aan een
EAFS Hengstenkeuring deelnemen en dienen goed bevonden te worden door de EAFS keuringscommissie. Afstammen van
4 generaties STB ouders.
De hengsten dienen aan alle eisen van de opgelegde onderzoeken door het EAFS te voldoen namelijk: veterinair onderzoek
en verslag , DNA, sperma, röntgen en CEM, Ca, Scid en Lavenderfoal testen.
CEM test dient elk jaar verplicht herhaald te worden, rapport dient ingeleverd te worden bij het secretariaat voor de
aanvang het nieuwe fokseizoen: voor 1maart.
De minimum verplichte stokmaat bedraagt op 3-jarige leeftijd 1.58m en 1.60m op 4 jaar en ouder.
De hengsten moeten voldoen aan de opgegeven kwaliteitsnorm van:
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met 1000 TNB voor een 3 jarige hengst met 45% bevruchtingsvermogen
en minimum 2500 TNB voor een 4 jarige of oudere hengst met 50% bevruchtingsvermogen .
* TNB : totaal normaal bewegende cellen
• min 6% en max 40% Arabisch STB bloed
min 50 % Fries
bloed, waarbij ook een max van 25 % vreemd STB bloed aanwezig mag zijn. Uit een van de in het
fokprogramma aanvaarde rassen , deze zijn: PRE ( Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber,
Orlof, Morgan, Hackney en Europees Warmbloed. Het totaal percentage Engels volbloed kan niet hoger zijn
dan 3,2%.
Hengsten die niet goedgekeurd werden blijven in VB.
Art. 5.4 Klasse TestBoek (Testboek voor hengsten en merries)
Deze categorie biedt de mogelijkheid om de fokwaarde vast te stellen van veel belovende zwarte Arabo-Friese
hengsten en merries (rasveredelaars) die nieuw bloed en extra sportkwaliteiten kunnen inbrengen in het AraboFriese ras.
Om bloedlijnen uit te testen met : zuiver Arabier, Shagya Arabier, Anglo Arabier,
Afhangend van te hoog afwijkend bloedpercentage kan voor de hengsten een deklimiet van 10 dekkingen per jaar
opgelegd worden.
• Elke kruising met een minimum aan 30 % Fries STB bloed, en vreemd STB bloed , uit een van de in het
fokprogramma aanvaarde rassen , deze zijn: PRE ( Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber,
Orlof, Morgan, Hackney en Europees Warmbloed. Het totaal percentage Engels volbloed kan niet hoger zijn
dan 3,2%.
De paarden dienen goed gekeurd te worden door de EAFS keuringscommissie op een daartoe georganiseerde keuring van
het EAFS.
De
hengsten dienen aan alle eisen van de opgelegde onderzoeken door het EAFS te voldoen namelijk: veterinair onderzoek en
verslag , DNA, sperma, röntgen en CEM, Ca, Scid en Lavenderfoal testen.
CEM test dient elk jaar verplicht herhaald te worden en een rapport dient ingeleverd te worden bij het secretariaat voor de
aanvang het nieuwe fokseizoen: voor 1 maart.
De minimum verplichte stokmaat bedraagt
op 3 jarige leeftijd 1.58m en 1.60m op 4 jaar en ouder.
De hengsten moeten voldoen aan de opgegeven kwaliteitsnorm van: minimum 1000 TNB voor een 3 jarige hengst met
45% bevruchtingsvermogen
en minimum 2500 TNB voor een 4 jarige of oudere hengst met 50% bevruchtingsvermogen .
* TNB : totaal
normaal bewegende cellen.
Hengsten en merries die niet goedgekeurd werden blijven in het betreffende veulenboek staan.
Art. 5.5 Klasse VB I (Veulenboek I )
Om opgenomen te worden in het VB I (Veulenboek I) dienen de zwarte veulens te voldoen aan de rasbeschrijving en de
bloedbegrenzing van het EAFS en afstammen van vader en moeder waarvan 4 generaties gekend zijn
min 3% en max 40% Arabisch STB bloed min 50 % Fries bloed, waarbij ook een max van 25 % vreemd STB
bloed aanwezig mag zijn. Het 25 % vreemd bloed dient uit een van de in het fokprogramma aanvaarde rassen , deze
zijn: PRE ( Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber, Orlof, Morgan, Hackney en Europees Warmbloed.
Het totaal percentage Engels volbloed kan niet hoger zijn dan 3,2%.
De veulens moeten afstammen van:
* ST hengst (AF)
* VB hengst (AF)
* VB I hengst (AF)
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* Friese STB hengst
* Friese VB I hengst
* TB hengst
Met een :
* ST merrie (AF)
* B I merrie (AF)
* Testboek merrie (AF)
* VB merrie (AF)
* Friese KFPS STB merrie
* Friese bijboek I merrie
Art. 5.6 Klasse B I Merrie-Ruin (Merrie- en Ruinen Boek I):
Om opgenomen te worden in de categorie B I Merrie en Ruin (Boek I AF merrie- en ruinen) moeten de merries en de
ruinen aan een EAFS stamboekkeuring deelnemen en voldoen aan de rasbeschrijving en bloedbegrenzing en afstammen
van vader en moeder waarvan 4 generaties gekend zijn. De paarden dienen reeds ingeschreven te zijn in het VB I en
kunnen op de leeftijd van 3 jaar aan een EAFS keuring deelnemen en dienen goed bevonden te worden door de EAFS
keuringscommissie .
Art. 6. Criteria voor opname van paarden in de aanvullende sectie:
Art. 6.1 Klasse II – bijboek: VB II (Veulenboek II):
• Alle kruisingen met een minimum van 25% Fries bloed met Arabisch STB bloed aanvaard in het fokprogramma
, alsook vreemd bloed uit een van de in het fokprogramma aanvaarde rassen , deze zijn: PRE ( Pura Raza
Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber, Orlof, Morgan, Hackney en Europees Warmbloed. ; met vader
en moeder waarvan 4 generaties gekend zijn worden opgenomen in het VB II.
• Driejarige hengsten en merries opgenomen in dit register, kunnen voorgedragen worden bij een Testboek
keuring.
Alle paarden die niet voldoen aan art.5.1 t.em. art. 6.1. en geen volledige afstamming kunnen voorleggen, blijven in
VBII.
Na kruising met een stamboekhengst komen de producten in klasse I wanneer 4 generaties STB ouders gekend zijn.

Art.6.2 Niet goedgekeurde hengsten en merries als veulen ingeschreven in onze databank
blijven altijd in het Veulenboek van de bij passende klasse staan.
Art. 7 Identificatie en paspoort:
1. De veulens van alle registers dienen binnen het jaar na geboorte een paspoort te hebben. Een geldig paspoort is volgens
de EU Uitvoeringsverodering 2015/262 verordening en landelijke regelgevingen verplicht en dient als identificatie
document en dient het paard (veulen) te vergezellen bij alle vervoer op de openbare weg.
2. Chippen en schetsen gebeurt volgens de geldende EU Uitvoeringsverordening 2015/262
en deze van het land van geboorte van het veulen.
3. Als het veulen niet meer naast de moeder loopt bij het chippen en bij het laattijdig inleveren van het geboortebericht
moet DNA onderzoek volgen met de nodige extra kosten ten laste van de aanvrager van het paspoort.
* De eigenaar van het veulen dient het veulen verplicht aan te geven in de betreffende nationale databank :
* voor België: via www.horseID.be waar u eerst een account dient aan te maken. Voor België kunt u via de website
van Horse ID onmiddellijk de betaling voor opname in de nationale databank regelen. De papieren versie bestaat nog
steeds maar deze versie kost meer.
* Duitsland in de HIT-Datenbank , France SIRE via AFCAF , Nederland Nationale databank, melden aan het EAFS
stamboek.
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* Duplicaten: om een duplicaat dekbewijs of een stamboek afstammingsbewijs of duplicaat paspoort te verkrijgen moet
het verlies ervan schriftelijk gemeld worden aan het stamboek. In het nieuwe paspoort en andere nieuwe documenten
ter vervanging van verloren documenten wordt duplicaat vermeld. Duplicaten kunnen alleen opgemaakt worden volgens
de voorschriften van de EU uitvoeringsverorderning 2015/262 en worden verstrekt aan de geldende tarieven.
* Een duplicaat paspoort wordt uitgereikt wanneer het initiële paspoort verloren is geraakt en de identiteit van het
paard bewezen kan worden.

Art. 8 Predikaten:
* Predikaten : worden uitgereikt nadat het paard gekeurd werd bij een EAFS keuring.

Arabo-Friese paarden zijn sportpaarden en ontvangen volgende predikaten :
A. Ster : 3- jarige paarden en ouder met een 1ste premie.
B. Elite : ster + definitief sportcertificaat + 2 goedgekeurde in het
stamboek ingeschreven afstammelingen met een 1ste premie.
C. Preferent : ster met 3 ingeschreven ster nakomelingen
D. Een definitief sportcertificaat zal uitgereikt worden aan Arabo-Friese paarden van
minimum 7 jaar en ouder, die aan de sporteisen hebben voldaan (zie Reglement
sporteisen/Verrichtingen gesteld door de SC en regelmatig geactualiseerd (
WWW.eafs.be).

Art. 9 Eigenaarswissel / Export / Import:
1. Alle mutaties van paarden en eigenaren dienen via ons secretariaat te lopen en door u eveneens
aangegeven te worden in de Horse ID databank in België of de databank van het land van de eigenaar
volgens de plaatselijke regelgeving.
* Bij eigenaarswissel, verhuis of sterfte van het paard dient dit gemeld te worden aan het stamboek en aan
Horse ID. Het paspoort en afstammingsbewijs worden bij overlijden van het paard teruggestuurd naar het
EAFS stamboek, dat eigenaar blijft van ieder uitgegeven paspoort.
Het paspoort en registratiebewijs dienen bij verkoop van het paard overhandigd te worden aan de nieuwe
eigenaar.

2. In het geval dat een Arabo-Fries paard geregistreerd stond bij een ander stamboek of in geval van
import of export zullen wij het betreffende paard of veulen registreren in het bijpassende register
van dit reglement, indien het voldoet aan de voorwaarden van dit fokreglement.
Ingevoerde paarden dienen over een gezondheidscertificaat te beschikken volgens de laatste
regelgeving. Zonder gezondheidscertificaat wordt verplicht labo onderzoek gedaan naar
“infectueuse anemie” of wanneer het gezondheidscertificaat ouder is dan 30 dagen.
3. Na iedere predikaatsverhoging wordt een nieuwe pedigree afgegeven tegen inwisseling van
de originele aan het geldend tarief.
4. Indien een document verloren geraakt is kan daartoe een duplicaat opgemaakt worden tegen de
geldende tarieven en volgens de geldende EU-voorschriften.
5. Ieder Arabo-Fries paard behoudt levenslang:
- zijn UELN (of levens-) nummer, dit internationale nummer wordt niet veranderd ook niet bij opname
in een ander stamboek. Een UELN van in het buitenland geboren paarden worden door ons
stamboek overgenomen.
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- zijn oorspronkelijk afgegeven paspoort
- in dit paspoort zal het EAFS de mutaties op de daartoe aangewezen plaats aanbrengen.

Art.10 Verantwoordelijkheid van de fokkers:
Om de voorgeschreven basis fokdoelstellingen van het EAFS te waarborgen wordt iedere EAFS
fokker gevraagd om volgens de fokreglementen en de vooropstellingen hiervan te fokken. Dit op een
diervriendelijke wijze en zich te informeren omtrent erfelijke ziekten eigen aan een van de rassen
waarmee gekruist wordt. Hij informeert zich tevens bij de hengstenhouder omtrent de status van de
hengst. De hengstenhouder is verplicht om deze informatie te verstrekken.
Art. 11 Verantwoordelijkheid van de hengstenhouders:
De hengstenhouders van het EAFS zijn verplicht om hun hengsten zo te houden dat overtredingen
tegen de fokreglementen van het EAFS uitgesloten zijn. EAFS-hengstenhouders dienen
gecertificeerd te zijn volgens de in hun land geldende norm.
Bij overtredingen van de reglementen zal de verantwoordelijke van de fokcommissie het bestuur
inlichten die dan volgens de statuten van het EAFS de nodige maatregelen zal treffen. Dit geldt ook
wanneer de hengstenhouder de fokker ondoeltreffende inlichtingen verstrekt en de
hygiënevoorschriften of andere relevante grondbeginselen van de hengstenhouderij zou negeren. De
hengstenhouder is verplicht om de merriehouder op diens verzoek te informeren omtrent de status
van zijn hengst(en) en relevante levensgevaarlijke erfelijke ziektes te melden.
Van elke goedgekeurde dekhengst dient elk jaar een sperma en CEM-rapport te worden
ingediend bij het stamboek voor 01 maart van het dekjaar.
De dekbon/geboortebericht wordt door het EAFS uitgegeven en dient door de hengstenhouder tijdig
te worden aangevraagd en dient na iedere dekking volledig ingevuld te worden met vermelding van
de inseminatie data en ondertekend te worden door de hengstenhouder.
Een kopie van elke dekbon dient voor 01 november van het kalenderjaar/dekjaar aan het
stamboek te worden toegestuurd.
Maatregelen bij overschrijding van de inlevertermijn:
- eerst wordt een aanmaning gestuurd
- na overschrijding van de inlevertermijn met 30 kalenderdagen wordt het af te dragen dekgeld
verdubbeld.
Indien nadien nog geen gevolg gegeven wordt aan deze verplichting zal er van ieder geboren
veulen zonder controle document van de hengstenhouder DNA controle worden uitgevoerd op
kosten van de aanvrager van het paspoort.
De hengstenhouder en de eigenaar zullen hiervan verwittigd worden.
De merriehouder ontvangt een dekbewijs/geboortebericht van de hengstenhouder direct na ontvangst
van het te betalen dekgeld aan de hengstenhouder.

oegevoegde bijlagen:
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