DEEL II. DE JOCKEY CLUB
HOOFDSTUK 1. Organisatie van de Jockey Club
De organen van de Jockey Club zijn : de Algemene Vergadering, de Raad van
Bestuur, het Directiecomité en de Commissies.
1 De Algemene Vergadering.
a. De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden die met hun bijdrage
in orde zijn.
b. De Algemeen Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad
van Bestuur.
c. Bevoegdheden
De volgende bevoegdheden zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering:
- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling
van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging toegekend wordt;
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
- de goedkeuring van en de aanpassingen aan de Code en Reglementen
van de Jockey Club;
- de ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van een lid.
2 De Raad van Bestuur
a. De Raad van Bestuur wordt benoemd door de Algemene Vergadering.
b. De Raad van Bestuur bevat ten minste één eigenaar, één kweker, één
afgevaardigde van een renvereniging en één trainer of jockey.
c. De Raad Van Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter, eventueel één of
meerdere ondervoorzitter(s), een schatbewaarder en een secretaris.
d. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle
beheersactiviteiten en beschikkingen uit te oefenen. Enkel de activiteiten die
door de wet of door de statuten gereserveerd worden voor de Algemene
Vergadering vallen niet onder zijn bevoegdheid..
3 Het Directiecomité
a. Het Directiecomité bestaat uit minimum drie leden, benoemd in de schoot van
de Raad van Bestuur en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Jockey
Club.
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b. Het Directiecomité is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de Jockey
Club en beschikt hiervoor over de meest uitgebreide bevoegdheden; namelijk
de bevoegdheid om de vereniging te vertegenwoordigen. Het comité vergadert
telkens het dagelijks bestuur zulks vereist. Het kan o.a. iedere beslissing die
onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur valt treffen indien
dringendheid vereist dat een dergelijke beslissing zonder verwijl getroffen
wordt en dat een vergadering van de Raad van Bestuur op korte termijn niet
kan gehouden worden. Iedere beslissing die aldus door dringendheid getroffen
werd, dient gemotiveerd te worden met de reden waarom de vergadering niet
op korte termijn gehouden kon worden. Punctueel kan de Raad van Bestuur
eveneens iedere specifieke taak die onder haar bevoegdheid valt delegeren
aan het Directiecomité.
4 Het dagelijks beheer
De Raad van Bestuur kan het dagelijks beheer van de Jockey Club toevertrouwen
aan één of meerdere afgevaardigd bestuurders.
5 De Commissies
a. De samenstelling van de commissies wordt jaarlijks door de Algemene
Vergadering van de Jockey Club bepaald.
b. De volgende commissies worden geïnstalleerd :
ii.
De Commissie Draf-Galop
iii.
De Commissie van het Stud-Book
iv.
De Handicapcommissie
v.
De Dopingcommissie
vi.
De Tuchtcommissie
vii.
De Tuchtcommissie van Beroep
viii.
De Commissie van de Code en Reglementen
ix.
De Commissie van de programma’s
x.
De Commissie betreffende de liquidatie van weddenschappen
xi.
De Commissie Vlaanderen
xii.
De Commissie Wallonië
xiii.
De Commissie Brussel
xiv.
De Commissie van de hulpkas
xv.
De Commissie van de leerling Jockeys
xvi.
De Commissie van de bekwaamheidstest
xvii. xvi. De Verhaalcommissie
c. De Raad van Bestuur kan op ieder ogenblik bijkomende commissies oprichten
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HOOFDSTUK 2. Bevoegdheden van de Jockey Club
1. Algemeen.
De autoriteit van de Jockey Club strekt zich in de mate van de bevoegdheden die
haar door de statuten, overeenkomsten en onderhavige Code en Reglementen
toegekend zijn, uit over alle verenigingen en personen die expliciet of impliciet,
onderhavige Code en Reglementen aanvaard hebben :
- de Plaatselijke Commissarissen van de renverenigingen,
- de Rencommissarissen,
- de eigenaars en fokkers,
- de trainers, jockeys, leerling-jockeys, gentlemen-riders, cavalières en
stalpersoneel,
- de renregisseurs, starters, de rechters bij waag en aankomst,
- de dokters en dierenartsen,
- de handicappers,
- de bookmakers en
- alle personen die van de Commissarissen de toelating kregen om zich
binnen de omheining van de waag te bevinden.
2 Bevoegdheden en taken.
De Jockey Club
a. Promoot de kweek en de verbetering van het Engels volbloedras in België
en het Groot Hertogdom Luxemburg door het opstellen van het Stud-Book
en het verzamelen en bijhouden van alle informatie betreffende
afstamming en prestaties van de paarden.
b. Reikt paspoorten en uitvoercertificaten uit.
c. Bepaalt het percentage van de winsten dat ten voordele van de fokkerij
uitgekeerd wordt.
d. Stelt de code en reglementen betreffende het Stud-Book en de
galoprennen op en werkt ze bij.
e. Oordeelt over eventuele conflicten die in het kader van deze code en
reglementen zouden kunnen ontstaan.
f. Verstrekt vergunningen aan eigenaars, trainers,jockeys en fokkers.
g. Stelt de jaarkalender van de rennen op en kan de organisatie ervan op
zich nemen.
h. Keurt de renprogramma’s van de renverenigingen goed.
i.
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j.

Vertegenwoordigt de sector van de galopsport in België tegenover
publieke of privé gesprekspersonen en dit zowel in binnen als buitenland.

k. Neemt deel aan alle evenementen die in het kader van de
paardenwedrennen gecreëerd werden en die een educatief en/of sociaal
karakter nastreven.
l.

Neemt weddenscheppen aan of delegeert dit aan een maatschappij die
terzake gespecialiseerd is en daarvoor door de Jockey Club
geaccrediteerd werd.

m. Bepaalt een antidoping politiek en laat deze uitvoeren.
n. Publiceert de Officiële Berichten.
o. Beheert het ”Office Centrale”.
3 Bijkomende bepaling.
De effectieve leden van de Jockey Club hebben vrije en onbeperkte toegang tot
alle hippodromen die onder de reglementen van de Jockey Club vallen.

HOOFDSTUK 3. De Rekeningen
1 Rekeningen van de Jockey Club.
a. De rekeningen van de Jockey Club worden opgemaakt door de Raad van
Bestuur die tijdens de jaarlijkse algemene vergadering rekenschap geeft van
zijn beheer.
b. Al de bijdragen die in onderhavige Code en Reglementen hernomen zijn
worden in de kassen van de Jockey Club gestort.
2 Het “Office Central”
a. De Jockey Club voert eveneens in een interne en afzonderlijke boekhouding
een departement, “Office Central” genoemd, dat de financiële transacties
coördineert tussen de Jockey Club en
i.
de renverenigingen;
ii.
de socio-professionelen;
iii.
de buitenlandse hippische autoriteiten.
Deze transacties hebben enkel betrekking op onkosten en prijzengelden van
de rennen, boetes, premies, rijgelden van de jockeys en in het algemeen alle
boekingen betreffende de rendagen of betreffende de beslissingen van de
Raad van Bestuur met uitsluiting van de individuele boekhouding van de
houders van een vergunning.
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b. Het “Office Central” is niet verantwoordelijk voor de uit te voeren betalingen en
is enkel een centraliserend orgaan. De verschillende partijen blijven
verantwoordelijk voor het beheer van de debet en credit saldi van hun rekening
bij het “Office Central”.
c. Het “Office Central” sommeert binnen een redelijke termijn het nodige gevolg te
geven:
i. aan renverenigingen die, zonder aannemelijke reden, nalaten de door hun
uitgeloofde prijzengelden in de voorziene tijd te betalen . Het “Office
Centrale” zal in geen geval deze nalatigheid financieren.
ii. aan de socio-professionelen waarvan de rekening een negatief saldo
vertoont.
d. De Jockey Club zal iedere maatregel treffen , inbegrepen de schorsing of de
intrekking van de vergunningen, tegen iedere persoon of vereniging die niet
binnen de opgelegde termijn aan de vorderingen voldoet.

HOOFDSTUK 4. De Officiële Berichten.
1. Officiële Berichten van de rennen in België worden periodiek onder de leiding van
het Directiecomité van de Jockey Club gepubliceerd.
2. Worden in de Officiële Berichten opgenomen (niet beperkende lijst):
a. De beslissingen van de Jockey Club, van de Raad van Bestuur, van het
Directiecomité, van de disciplinaire Commissie, van de disciplinaire Commissie
van Beroep en van de Verhaalcommissie.
b. De programma’s en verslagen van de rennen.
c. De verklaringen van vennootschappen, verhuring van paarden en de verkopen
met winstaandeel en van iedere wijzigingen of stopzetting ter zake.
d. De lijst van de goedgekeurde dekhengsten.
e. De kleuren van de eigenaars.
f.

De pseudoniemen

g. De processen-verbaal van de Rencommissarissen betreffende de kwesties die
ze behandelden, alsmede de beslissingen getroffen voor het uitstellen of
annuleren van de rennen.
h. De lijst van de gentlemen-riders, amateur-rijdsters, jockeys en leerling-jockeys
die de toelating kregen om in openbare rennen te rijden.
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i.

De lijst van de personen die een trainersvergunning bekwamen.

j.

De toelatingen die aan eigenaars gegeven werd om tijdelijk onder een andere
naam te lopen met behoud van hun eigen kleuren.

k. De naamsveranderingen van de paarden.
l.

De hengsten die gecastreerd werden.

m. In het algemeen alle verklaringen of akten betreffende de rennen.
n. De personen en/of paarden die zich op de forfait lijst bevinden.
3. Bijzondere bepalingen
a. De publicatie van de Officiële Berichten kan gebeuren mits gebruikmaking van
een web site.
b. Geen enkele publicatie mag in de Officiële Berichten opgenomen worden
zonder de toelating van het Directiecomité van de Jockey Club.
c. Indien, ten gevolge van een drukfout of om gelijk welke andere reden, een
publicatie verschenen in de Officiële Berichten onjuist is of in tegenspraak met
de artikelen van onderhavige Code en Reglementen, kan niemand zijn rechten
daarop doen gelden.

Ed 130302

6

