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BELGIAN FRANCHES-MONTAGNES/FREIBERGER ASSOCIATION vzw (BFMA) 

   

 
HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

 
I.  Het voorwerp en de juridische draagwijdte van het Reglement van Inwendige Orde 
II. Het Reglement van Inwendige Orde (RIO) betreft 
 §1. het lidmaatschap 
  1. als effectief lid van de BFMA 
  2. als verkoper (fokker, handelaar of privé-persoon) erkend door de BFMA 
  3. als aangesloten lid 
 §2. onze sponsors 
 §3. de activiteiten 
  1. de verantwoordelijkheid van de BFMA 
  2. de deelname aan de activiteiten van de BFMA 
  3. de sanitaire vereisten voor de paarden 
  4. de veiligheidsvereisten tijdens de activiteiten 
 §4. de neutraliteit bij de beslissingen 
  1. het belangenconflict 
  2. de commerciële belangen 
  3. de onafhankelijkheid van het jurylid 
 §5. de bescherming van het privé-leven 
  1. het recht op de afbeelding 
 §6. de fokkerij en de handel 
  1. het Charter van de Verkoper van Freiberger-paarden 
 §7. de niet voorziene gevallen 
  1. bij uitbreiding 
III. De bijkomende specifieke dag voor de Veulenkeuring 
 1. de modaliteiten voor de organisatie 
 2. andere modaliteiten en voorwaarden 
IV. De specifieke dag van de Fokkerij-testen (Veldtest, Veulenkeuring,  
      herbevestiging van de Dekhengsten) 
 
 
Bijlage 1. De uittreksels en verwijzingen naar de Statuten 

 
_______________ 
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HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) 
_______________________________________________________________ 
 

I. HET VOORWERP EN JURIDISCHE DRAAGWIJDTE VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

 
De Statuten van de BFMA (goedgekeurd in de AV van 21 maart 2015) voorzien in Artikel 11 
in de opstelling van een Reglement van Inwendige Orde. Bovendien vermeldt Artikel 8 het 
begrip van het respect voor een erecode en een code van goed gedrag. (bijlage 1) 
 
Het RIO heeft tot voorwerp de maatregelen, modaliteiten en processen die nodig geacht 
worden door de Raad van Bestuur m.b.t. de toepassing van de Statuten, de belangen en de 
goede werking van de Vereniging uit te werken. Het RIO evolueert volgens de beslissingen 
van de Raad van Bestuur en zal dus aangevuld, aangepast en gewijzigd worden in functie van 
de omstandigheden. 
 
Huidig RIO is in voege getreden te rekenen vanaf de beslissing door de Raad van Bestuur van 
06/12/ 2017, en is afdwingbaar bij alle leden van de BFMA, en eveneens in de gevallen 
waarbij andere personen deelnemen aan de activiteiten van de BFMA. 
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II. HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) 

Overeenkomstig de geest en de discipline binnen de BFMA, werd het hiernavolgende 
opgesteld en beslist: 
 
 

§ 1. BETREFFENDE HET LIDMAATSCHAP 

 
1.- ALS EFFECTIEF LID VAN DE BFMA 

 
 - steunt u actief de promotie van het Freiberger-paard in België en draagt u bij tot de 
bekendheid van het ras, de fokkers en hun Belgische producten in België en buiten de 
grenzen  
 - geniet u van een mooie zichtbaarheid op onze internet-site, onze Facebook, onze stands, 
etc.  
 - kunt u gratis aankondigingen plaatsen voor te koop aangeboden paarden en uw 
beschikbare dekhengsten op onze site 
 - kunt u de activiteiten die u organiseert aankondigen 
 - geniet u van voorkeurstarieven voor deelname aan onze activiteiten, alsook bij de 
aankoop van onze BFMA-artikels 
 - kunt u rekenen op de ondersteuning via ons secretariaat voor de administratieve 
opvolging van al uw paarden 
 - geniet u van de gelegenheid om uw paarden te tonen aan een breed publiek door deel te 
nemen aan evenementen die door de Vereniging georganiseerd worden, of op deze waarop 
onze Vereniging wordt uitgenodigd 
 - wordt u uitgenodigd op onze Algemene Vergaderingen, tijdens dewelke de balans 
opgemaakt wordt van het voorbije jaar, de projecten voor het komende jaar bepaald 
worden, nieuwe leden voor de Raad van Bestuur gekozen worden, etc. en waarbij u 
beslissingsbevoegdheid heeft. 
 
2.- ALS VERKOPER (FOKKER, HANDELAAR, PRIVE-PERSOON) ERKEND DOOR DE BFMA 
 

De verkoper van Freiberger-paarden is een effectief lid en geniet - bovenop de rechten als 
effectief lid - van de vermelding als fokker, verkoper of privé-persoon op de sites, de stands, 
etc. voor zover hij beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in het «Charter van de 
Verkoper van Freiberger-paarden» van de BFMA en deze voor akkoord ondertekend heeft.  
 
3.- ALS AANGESLOTEN LID 

 
Het aangesloten lid is elke persoon die de activiteiten van de Vereniging wenst te steunen 
met zijn bijdrage. Hij kan deelnemen aan de activiteiten van de BFMA, maar zal niet genieten 
van de kortingen bedoeld voor de effectieve leden. Hij kan niet deelnemen aan de Algemene 
Vergadering en heeft dus geen bevoegdheid tot inspraak. 
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§ 2. BETREFFENDE ONZE SPONSORS 

 
Wordt als sponsor beschouwd, elke persoon of organisatie die via een financiële, een 
logistieke of een organisatorische bijdrage de activiteiten van de Vereniging ondersteunt. 
 
De BFMA biedt hiervoor o.a. (niet exhaustieve, niet tegenstelbare opsomming): 

- een zichtbare plaats op de website, op Facebook, etc. 
- een vermelding in onze Newsletters  
- een zichtbare plaats tijdens activiteiten en initiatieven 
- een mogelijk om zijn activiteiten via onze sites, Facebook aan te kondigen, etc. 

 
Elke sponsoring geldt slechts voor een periode van één jaar. 
 
 

§ 3. BETREFFENDE DE ACTIVITEITEN 

 
1.- DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BFMA 

 
Door deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door de BFMA, aanvaardt de deelnemer 
uitdrukkelijk dat de BFMA in géén geval aansprakelijk kan gesteld worden ingeval van 
lichamelijke en/of materiële ongevallen, van schade van welke aard ook veroorzaakt door 
het paard, de ruiter, de menner of de begeleider, of elke persoon die het paard onder zijn 
toezicht heeft. 
 
Elke bezoeker die zich bevindt op de plaats van de activiteiten doet dit op eigen risico  
De BFMA kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor enig ongeval of diefstal. 
 
2.- DE DEELNAME AAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BFMA 

 
Om deel te mogen nemen aan de activiteiten van de BFMA dienen alle paarden in regel te 
zijn met de vaccinaties (zie onder §3.3.) en geldig ingeschreven te zijn bij de Belgische 
Confederatie van het Paard. 
Om deel te mogen nemen met de paarden aan de activiteiten i.v.m. de fokkerij zoals de 
Veldtest, de Veulenkeuring, de herkeuring van de dekhengsten, etc. dient de eigenaar 
EFFECTIEF lid te zijn van de Vereniging.  
 
De deelnemers nemen deel op hun volledige eigen verantwoordelijkheid. De eigenaar van 
het paard/de paarden die deelneemt aan een activiteit, dient correct verzekerd te zijn en 
een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid onderschreven te hebben voor de 
uitoefening van de ruiter- en/of mensport. 

Tijdens de activiteiten zelf, verbindt het lid zich tevens om naast het respecteren van de 
Statuten en de vereisten hierboven geformuleerd, zich verantwoordelijk te gedragen 
waardoor het goede verloop van de activiteit waaraan hij deelneemt, mogelijk wordt: 

- het respecteren van de uurroosters van de activiteit 
- het respecteren van de gemandateerden en de gegeven instructies, etc. 
- het respecteren van de juryleden en hun beslissingen 
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- geen illegale middelen, kwade trouw of bedrog te gebruiken 
- elke vorm van vijandige houding of agressie in daden, woorden of geschriften te 

voorkomen: met fair-play -wat ook de inzet weze- het bewijs te kunnen leveren 
van zelfbeheersing verdient waardering 

- zorg te dragen voor de voorwerpen die worden toevertrouwd. 
 

3.- DE SANITAIRE VEREISTEN VOOR DE PAARDEN 

 
Conform het reglement van de FEI van toepassing voor België, en gedreven door de zorg om 
het welzijn en de gezondheid van het paard, zijn deze maatregelen van toepassing op alle 
bijeenkomsten van paarden georganiseerd door de BFMA, zoals de Veulenkeuring, de 
Veldtest en elke andere activiteit zoals georganiseerde wandelingen, workshops, etc.  
De Raad van Bestuur behoudt zich nochtans het recht voor om bijkomende maatregelen op 
te leggen ingeval van uitbraak van ziektes of epidemieën. 
 
Elk paard en elk veulen dient geldig ingeënt te zijn tegen griep; de inenting tegen tetanos en 
rhino-pneumonie wordt ten zeerste aanbevolen. De etiketten van de vaccins die ingekleefd 
zijn in de betreffende paspoorten worden beschouwd als het bewijs van de uitgevoerde 
overeenkomstige inentingen. 
Voor de veulens wordt nog geen inenting gevraagd voor zover ze nog steeds “onder de 
moeder zijn en niet gespeend”. 
 

Het identificatie-en vaccinatiedocument dient minstens volgende gegevens te bevatten(*): 
 a. de beschrijving van het paard, te weten:  

-de naam, het geslacht, het kleed, het ras, de geboortedatum 
-het grafische en beschrijvende uiterlijk 
-he registratienummer in het studbook (ingeval van een ingeschreven paard)  
-het nummer van de chip 

 b. de naam van de eigenaar, het volledig adres en zijn handtekening 
 c. de naam, het adres, de stempel en de handtekening van de persoon die gemachtigd is het  
     identificatie formulier in te vullen 
 d. de lijst van de toegediende anti-griep vaccins met voor elke inenting de datum alsook  
     de stempel en de handtekening van de dierenarts die het paard ingeënt heeft. 
(*) Op basis van het FEI-reglement van toepassing in België.  

 

Ingeval deze regel niet gerespecteerd wordt, ziet de BFMA zich verplicht de toegang en de 
deelname aan de activiteit te weigeren. 
Elke fraude in dit verband leidt tot uitsluiting van de Vereniging. 

 
4.-DE VEILIGHEIDSVEREISTEN TIJDENS DE ACTIVITEITEN 

 
Op de plaats waar de activiteit plaatsvindt zullen alle aanwezigen zich voegen naar de 
richtlijnen van de BFMA of van de gemachtigden. Indien de eerstgenoemde deze niet 
opvolgen, zullen ze de plaats waar de activiteit plaatsvindt dienen te verlaten.  
Ingeval de BFMA als organisator, of een persoon door haar gemachtigd, de toegang tot een 
plaats verbiedt of een persoon uitsluit, zal eerstgenoemde zijn beslissing niet dienen te 
verrechtvaardigen. 
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De toegang tot een activiteit of gebeurtenis van de BFMA wordt verboden of geweigerd aan 
personen: 
 - die manifest onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere substantie 
 - die duidelijk door hun gedrag de bedoeling hebben de openbare orde te verstoren of die 
provocaties uitlokken, door bv. aan te sporen tot geweld, tot verwondingen, tot haat of 
woede, etc. 
 - die weigeren een controle te laten uitvoeren door de bevoegde autoriteiten, bevoegd voor 
deze controle 
 - die niet handelen in overeenstemming met de beschikkingen van een of meerdere artikels 
in dit Reglement van Inwendige Orde. 
 
Op de plaatsen waar de activiteit plaatsvindt zijn teksten, symbolen, slogans, gebaren en 
ongepaste uitingen die aanleiding kunnen geven tot racisme, xenofobie, provocatie of 
discriminatie verboden.  
 
De BFMA behoudt zich het recht voor de activiteit te onderbreken of te beëindigen indien 
geoordeeld wordt dat dit om veiligheidsredenen vereist is. 
 

Elke persoon die schade toebrengt aan anderen en/of aan de goederen en/of aan plaatsen 
kan gerechterlijk vervolgd worden. 
 
 

§ 4. BETREFFENDE DE NEUTRALITEIT BIJ DE BESLISSINGEN 

 
1.- HET BELANGENCONFLICT 

 
Ingeval een belangenconflict betreffende een agendapunt van de Algemene Vergadering of 
van de Raad van Bestuur zich voordoet, zal de betreffende persoon de Voorzitter hiervan 
inlichten. Deze persoon zal niet deelnemen noch aan de discussie, noch aan de deliberatie, 
noch aan de stemming over dit te behandelen punt van de agenda en dat voorwerp is van 
het belangenconflict. 
 
2.- DE COMMERCIËLE BELANGEN 

 
De BFMA heeft géén enkel winstoogmerk, en onthoudt zich dus formeel tussen te komen 
ingeval tussen partijen geschillen ontstaan m.b.t. commerciële of financiële belangen. Ze 
verzoekt de partijen om steeds een erecode te respecteren en een code van goed gedrag in 
hun transacties te laten heersen. 
 
3.- DE ONAFHANKELIJKHEID VAN HET JURYLID 

 
De BFMA refereert hierbij naar het Reglement van de FSFM welke van toepassing is in deze 
materie. Elk jurylid die deze functie uitoefent tijdens een activiteit georganiseerd door de 
BFMA, verbindt er zich toe een totale neutraliteit in de oefening van zijn opdracht te 
respecteren. 
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§ 5. BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN HET PRIVE-LEVEN 

 
1.- HET RECHT OP DE AFBEELDING 
 

Bij activiteiten van de BFMA of tijdens evenementen waaraan de BFMA deelneemt, kunnen 
foto’s, video’s en dergelijke op electronische drager opgenomen worden waarin personen 
voorkomen, en die nadien kunnen gebruikt worden -zonder enig winstbejag door de BFMA- 
voor publicaties in tijdschriften, geschriften, prospectussen of in foto-reportages in sociale 
media en waarvan de toegang publiek is. 
 
Ingeval van onenigheid hiermee van een van deze personen zal het gebruik van het beeld 
onmiddellijk stopgezet worden op deze dragers in de mate van het mogelijke. 
 
Ingeval van gebruik voor publicitaire doeleinden door derden, zal het voorafgaand akkoord 
gevraagd worden aan de betrokken persoon. 
 
 

 § 6. BETREFFENDE DE FOKKERIJ EN DE HANDEL 

 
1.- HET CHARTER VAN DE VERKOPER VAN FREIBERGER-PAARDEN 

 
De BFMA ijvert om  – vanuit de bezorgdheid de kwaliteit van het Freiberger-paard te 
vrijwaren – de goede faam van het ras en de benaming te beschermen, evenals zijn imago bij 
belangstellenden, gebruikers en eigenaars. 
 
Om door de BFMA erkend te worden als verkoper (fokker, handelaar of privépersoon) en 
aldus vermeld te worden bij alle gelegenheden, in plaatsen of op dragers, zal de verkoper 
dienen te beantwoorden aan de voorwaarden zoals vermeld in het «Charter van de 
Verkoper van Freiberger-paarden», en deze ondertekend te hebben voor akkoord. 
 
Door de ondertekening van dit Charter en het conform hiermee handelen, zal hij: 

- erkend worden als verkoper van Freibergers met het kwaliteitslabel van de BFMA 
- vermeld worden bij alle activiteiten van de BFMA en op alle dragers (website, 

Facebook, etc.) met de kwaliteit van “erkende verkoper”. 
 
 

§ 7. DE NIET-VOORZIENE GEVALLEN 

 
1.- BIJ UITBREIDING 

 
Alle gevallen die niet uitdrukkelijk voorzien werden in dit reglement, zullen onderzocht 
worden door de Raad van Bestuur van de BFMA. 
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III. DE BIJKOMENDE SPECIFIEKE DAG VOOR DE VEULENKEURING 

 
 

Deze dag is en blijft een dag van de fokkerij onder het toezicht van de FSFM, en waarvan de 
uitvoering door de BFMA wordt beheerd; de organisatoren dienen zich te schikken naar de 
richtlijnen van de BFMA/FSFM voor de verschillende keuringen. 
 
Teneinde de keuring van de veulens te vergemakkelijken, biedt de BFMA de mogelijkheid 
een of meerdere Veulenkeuringen te organiseren, losgekoppeld van de Veldtest. De 
Veulenkeuring zal echter steeds mogelijk zijn tijdens de dag van de Veldtest, dé dag bij 
uitstek van de fokkerij. 
 
1.- DE MODALITEITEN VOOR DE ORGANISATIE 
 

Benevens de Raad van Bestuur van de BFMA kunnen één of meerdere personen het voorstel 
formuleren om een bijkomende Veulenkeuring te organiseren op een plaats van hun keuze. 
 
Hiervoor stellen ze een dossier samen met volgende informaties: 

-de naam van de aanvrager en zijn coördinaten 
-de naam van de persoon die verantwoordelijk zal zijn t.o.v. de BFMA voor de  
  praktische organisatie 
-de voorgestelde plaats voor de keuring, een gemakkelijke toegang garanderend 
-de beschrijving van de adequate installaties: 
    -de piste(s): grootte, overdekt of niet 
    -de parking(s) aangepast aan de activiteit 
    -de mogelijkheden tot drank- en eetgelegenheid 
-het aantal verwachte veulens 
-het voorstel van gewenste datum. 

Het volledig dossier wordt overgemaakt aan de BFMA binnen nader te bepalen termijnen. 
 
De aanvrager garandeert minstens 10 veulens te kunnen samenbrengen, waarbij de 
eigenaars zich verbinden om hun veulen voor te stellen. Bij wijze van uitzondering wordt 
gedurende een aanvangsperiode voor het oostelijk gedeelte van het land, geen minimum 
aantal vereist. 
Hij verbindt er zich ook toe de keuring dermate te organiseren zodat hetzij ’s morgens, hetzij 
na de middag van dezelfde dag, een 2° keuring kan plaatsvinden op een andere plaats. 

 
De Raad van Bestuur van de BFMA zal de verschillende ontvangen voorstellen analyseren, 
gaat de gegrondheid van de aanvragen na en vergewist zich van de geldigheid van de 
ingediende dossiers.  De Raad zal –na consultatie met de FSFM- en i.f.v. de verschillende 
aanvragen, de datum vastleggen en deelt deze beslissing mee aan de aanvrager. 
Het aantal dagen voor Veulenkeuringen wordt beperkt tot twee per jaar in een eerste fase. 
Het aantal plaatsen voor keuringen wordt beperkt tot maximum twee per dag. 
  
Deze activiteit gaat bij voorkeur door met een andere activiteit van de BFMA, teneinde 
nutteloze kosten, zoals de verplaatsingskosten van de Juryleden, te vermijden. 
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Bepaalde aspecten van de organisatie van de dag zélf vallen onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de BFMA, zoals voor de Veldtest. Deze omvatten o.a.: 

-de versturing van de uitnodigingen aan alle leden 
-de ontvangsten van de betalingen voor deelname 
-de behandeling van de dossiers 
-de organisatie en de contacten met de  FSFM 
-de financiering van de dag. 

 
 
2.- ANDERE MODALITEITEN EN VOORWAARDEN 

 
Ingeval van akkoord van de BFMA, belast de aanvrager zich met de praktische uitvoering van 
alle aspecten ter plaatse die de goede afloop van de keuring garanderen: de voorbereiding 
van de piste, parkings, drank-/ eetgelegenheid, etc. overeenkomstig de beschrijving 
opgemaakt in het dossier van de aanvraag. 
 

Bovendien verbindt de aanvrager zich formeel tot: 
 - het respecteren van de directieven van de BFMA/FSFM m.b.t. de organisatie van de 
Veulenkeuring 
 - het aan de juryleden bescherming te geven bij slechte weersomstandigheden, drank te 
voorzien en voedsel, zoals ook aan de organisatoren 
 - bezoekers welkom te heten en te ontvangen 
 - de veulens van andere eigenaars toe te laten tot de deelname aan deze dag op deze 
plaats.  
 
 

IV. DE SPECIFIEKE DAG VAN DE FOKKERIJ-TESTEN (VELDTEST, VEULENKEURING, HERBEVESTIGING 
VAN DE DEKHENGSTEN) 

 
 

Voor de organisatie van deze dag, wordt verwezen naar de reglementen en directieven van 
de FSFM. Op het programma van deze fokkerij-dag kan de BFMA eveneens andere 
activiteiten toelaten, waarvan bv. de voorstelling van de beschikbare dekhengsten in België. 

 

__________________________ 
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Bijlage 1. De uittreksels en referenties naar de Statuten 
                     (zoals goedgekeurd op de BAV van 21 maart 2015)  
 

 
 
 
ARTIKEL  8.  -  LEDEN  

 
 
De Vereniging bestaat uit effectieve leden, aangesloten leden en ere-leden. 
 
artikel 8.1: de effectieve leden 
 

- door het stellen van zijn kandidatuur tot effectief lid, verklaart het toekomstig lid de huidige statuten te 
aanvaarden en te respecteren zonder voorbehoud, evenals het reglement van inwendige orde van de 

Vereniging als de beslissingen van de Raad van Bestuur; 
 
artikel 8.2: de aangesloten leden 
 

- de huidige statuten te aanvaarden en te respecteren zonder voorbehoud, even als het reglement van 
inwendige orde van de Vereniging en de beslissingen van de Raad van Bestuur; 

 
artkel 8.6: het ontslag – de uitsluiting  
 

- de uitsluiting van een effectief of aangesloten lid kan slechts uitgesproken worden door de Algemene 
Vergadering door middel van een geheime stemming en een meerderheid van twee/derde van de 
aanwezige en vertegenwoordigde stemmen; de uitsluiting kan uitgesproken worden t.o.v. diegene die 
een ernstige inbreuk gepleegd heeft tegen de statuten van de Vereniging of tegen de Wet of die 
zich schuldig gemaakt heeft aan het niet respecteren van ere-codes of van codes van goed gedrag; 

- de Raad van Bestuur kan leden schorsen die een ernstige inbreuk gepleegd hebben tegen de 
statuten van de Vereniging of tegen de Wet, of die zich schuldig gemaakt hebben aan het niet 
respecteren van ere-codes of codes van goed gedrag. en dit tot aan de beslissing genomen in de 

volgende Algemene Vergadering; 
 
 

 
ARTIKEL  11:  -  REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

 
  -      de Raad van Bestuur bepaalt het reglement van inwendige orde; deze is afdwingbaar bij de leden. 
  -      dit reglement van inwendige orde legt – zonder in tegenspraak te zijn met de Wet en de statuten –  
         alle maatregelen vast die moeten genomen worden betreffende de uitvoering van de statuten, alles  
         wat in het belang en de goede gang van zaken van de Vereniging is. 

 
 

 

_______________________ 

 

 

 

 


