DEEL VII. ORGANISATIE VAN DE RENNEN EN
CONTROLE VAN HUN REGELMATIGHEID
In geval van onenigheid tussen de Franse en de Nederlandse teksten is het de Franstalige tekst die moet in acht genomen
worden

1. AFSCHAFFING EN VERPLAATSING VAN RENNEN DIE NIET
HEBBEN KUNNEN PLAATSVINDEN
ART 1
De Rencommissarissen kunnen de rennen die zouden moeten plaatsvinden annuleren als zij van
mening zijn dat de omstandigheden hun verloop onmogelijk maken.
Zij kunnen voorstellen om deze rennen op een andere datum of op een andere hippodroom te
laten plaatsvinden, eventueel mits aanpassing van de oorspronkelijk voorziene afstanden en
parcours ofwel met behoud ofwel met nietigverklaring van de aangegeven vertrekkers, van de
rouwgelden of de inschrijvingen.
Deze veranderingen vereisen het akkoord van de betrokken renverenigingen en het
Directiecomité van Jockey Club
In geval van onmogelijkheid, worden de rennen definitief geannuleerd, worden de
inschrijvingsgelden aan de eigenaars terugbetaald en keert het prijzengeld in voorkomend geval
terug naar de sponsors.
Als een ren geannuleerd wordt omdat geen enkel van de vertrekkend verklaarde paarden zich
aanmeldde om te lopen, ofwel omdat geen enkel van de vertrekkend verklaarde paarden aan de
algemene of specifieke voorwaarden voor kwalificatie voldeed, worden de inschrijvings- en
rouwgelden aan de betrokken renvereniging toegekend.

2. VERRICHTINGEN VOOR DE REN
1ste Afdeling : Definitie en uurregeling van de verrichtingen voor de rennen.

ART. 2
I. Definitie : De verrichtingen vóór de rennen bestaan uit :
• de registratie van de bevestiging van de deelname van de paarden die in de ren
vertrekkend verklaard werden;
• de controle van de personen die in de ren rijden en de registratie van het gewicht
dat door elk paard gedragen moet worden.
Deze verrichtingen worden door de volgende registraties en controles aangevuld:
• Verklaring en controle van de paarden die voor de weddenschappen gekoppeld
dienen te worden.
• Verificatie van de identiteit van de vertrekkend verklaarde paarden.
• Controle van de gezondheidstoestand van de vertrekkend verklaarde paarden.
• Aankondiging en controle van de paarden die blinkers dragen.
• Verificatie van de kleuren.
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Deze verrichtingen kunnen door de volgende verificaties aangevuld worden:
• de inentingen,
• het beslag,
• de rijzweep,
• de veiligheidshelm en beschermvest.
II. Uurregeling van de verrichtingen. Het begin van het inwegen is ten laatste op 20
minuten voor het begin van elke ren vastgesteld. De bevestiging van de in de ren
vertrekkende paarden en de verklaringen in verband met hun deelname, moeten minstens 30
minuten voor het begin van elke ren uitgevoerd worden. Voor de Tiercé rennen moet de
bevestiging minstens 30 minuten voor het begin van de eerste ren gedaan worden.
Het inwegen kan uitzonderlijk vóór het vastgestelde uur beginnen op voorwaarde dat de
registratie van de vertrekkers en de personen die in de ren rijden beëindigd is. Zij kan later
beginnen als de omstandigheden het vereisen.
2de Afdeling : Bevestiging van de vertrekkende paarden, de jockeys en de gewichten.

ART. 3
BEVESTIGING VAN DE VERTREKKENDE PAARDEN, DE JOCKEYS EN DE
GEWICHTEN.
I. Bevestiging van de vertrekkende paarden, de jockeys en de gewichten. De eigenaar of
zijn gevolmachtigde moet aan de regisseur der rennen bevestigen dat het paard dat hij in
de ren vertrekkend verklaard heeft aan de ren zal deelnemen en aanwezig is op de
hippodroom. Voor de Tiercés rennen moet de bevestiging minstens 30 minuten voor het
begin van de eerste ren gedaan worden.
Hij moet aan de dierenarts met dienst het identificatiedocument (paspoort) voorleggen.
Hij moet de naam van de persoon bevestigen of aangeven die het paard zal rijden, het
gewicht aangeven dat het paard zal dragen en elk overschrijding van het gewichten hoger
dan een halve kilogram t.o.v. het gewicht dat bij de aangifte van de jockey verklaard werd
of t.o.v. het gewicht dat resulteert uit de voorwaarden van de ren en de toepassing van het
meergewicht of ontheffing van de betreffende jockey.
In voorkomend geval moet hij eveneens bevestigen of verklaren dat het paard blinkers of
Australische blinkers zal dragen en dat het voor de weddenschappen met één of meer
andere paarden gekoppeld moet worden.
II. Aankondiging en aanwezigheid van de vertrekkend paarden. De als vertrekkend
bevestigde paarden en zij die niet lopen worden aan het publiek bekend gemaakt. De als
vertrekkend bevestigde paarden moeten aanwezig zijn binnen de omheining die door de
Rencommissarissen wordt aangewezen.
III. Sanctie voor het niet nakomen van de regels betreffende de bevestiging van een
vertrekkend paard. De Rencommissarissen kunnen aan de eigenaar of de trainer die de
deelname van hun paard niet binnen de hierboven vermelde voorwaarden en termijnen en
volgens de voorschriften van § II van Art 2 hiervoor hebben bevestigd, een boete van 30
euro tot 300 euro opleggen, Zij kunnen het paard van ambtswege uit de ren terugtrekken.
Als een paard aan de ren deelneemt zonder dat de hierboven vermelde formaliteiten vervuld
werden, kan het door de Rencommissarissen uitgesloten worden.
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ART. 4
TERUGTREKKEN VAN EEN VERTREKKEND VERKLAARD PAARD.
I. Motief en kosten betreffende het terugtrekken van een vertrekkend verklaard
paard. De eigenaar of zijn gevolmachtigde die een paard uit de rennen terugtrekt na het
vertrekkend verklaard te hebben, moet aan de Rencommissarissen de redenen van dit
terugtrekken meedelen.
Naargelang het geval is de eigenaar of de trainer het bedrag verschuldigd dat door de Code
en Reglementen en de Bijzondere Richtlijnen voorzien is voor de terugtrekking van een
vertrekkend verklaard paard. Evenwel reserveren de Rencommissarissen zich de
mogelijkheid om het bedrag van de terugtrekking uit de ren te handhaven, zoals voorzien
voor een paard dat niet als vertrekkend verklaard werd, indien de terugtrekking het gevolg
was van overmacht.
In geval van terugtrekking wegens medische redenen is deze beschikking slechts geldig als
het veterinaire certificaat dat het onvermogen van het paard om te lopen bevestigd, bij de
notulen van de rennen is gevoegd of het binnen de vijf dagen volgend op de dag van de
rennen toekomt op het secretariaat van de Jockey Club.
Daarentegen, als de door de trainer of de eigenaar verstrekte uitleg niet bevredigend wordt
geacht of niet binnen de aangegeven termijnen verstrekt werd, kunnen de
Rencommissarissen een tarief toepassen waarvan het bedrag de waarde van de nominale
prijs kan bedragen. Het tarief kan echter de 10% van het totale prijzengeld niet
overschrijden als er geen weddenschappen zijn die buiten de hippodroom op de betrokken
ren worden geregistreerd.
Bovendien kunnen de Rencommissarissen, als zij het noodzakelijk achten, de zaak
doorsturen naar de Tuchtcommissie die, volgens de omstandigheden, zowel ten opzichte
van de trainer als eventueel ten opzichte van de eigenaar van het paard, elke beslissing zal
kunnen nemen die zij binnen de grenzen voorzien door deze Code en Reglementen,
geschikt zal vinden.
In de rennen in series, is het tarief van de terugtrekking datgene dat van toepassing is op de
ren waarin het paard definitief als vertrekkend verklaard werd.
De volgens onderhavige voorschriften verschuldigde bedragen komen ten goede van de
organiserende renvereniging.
II. Gevolgen voor het teruggetrokken paard. Het paard dat in een ren waarin het als
vertrekker geregistreerd werd, teruggetrokken wordt, zal niet meer toegelaten worden om,
noch in België noch in het buitenland, te lopen gedurende 8 dagen, te tellen vanaf de dag
volgend op deze van de ren waarin het had moeten deelnemen.
Het Directiecomité van de Jockey Club en/of de Commissarissen van de renvereniging
behouden zich het recht voor om een paard te laten lopen als het paard teruggetrokken werd
als gevolg van overmacht nochtans met uitzondering van medische redenen die door een
medisch certificaat gestaafd werden. Elk paard dat uit een ren teruggetrokken werd en dat
voor het eind van die termijn zonder de voorafgaand akkoord van het Directiecomité kan
uitgesloten worden. Aan de foutieve trainer of eigenaar moet door de Tuchtcommissie een
de boete van 75 euro tot 15.000 euro opgelegd worden,
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III. De som die overeenkomstig de beschikkingen die voorafgaan is toegepast, wordt aan de
organiserende Renvereniging gestort.

ART. 5
PAARDEN DIE VOOR DE WEDDENSCHAPPEN GEKOPPELD DIENEN TE WORDEN
I. 1. Regels voor de koppeling van de paarden - Wanneer een eigenaar verschillende
paarden onder zijn naam en zijn kleuren laat lopen, moet deze verklaren, of door de
betrokken trainers laten verklaren, dat deze paarden voor de weddenschappen gekoppeld
moeten worden.
Echter kunnen niet meer dan vijf paarden die door de voorgaande beschikkingen gekoppeld
moeten worden, in dezelfde ren vertrekkend verklaard worden. Als meer dan vijf paarden
gekoppeld moeten worden en indien de eigenaars of hun vertegenwoordigers de paarden
dewelke zij bij voorkeur willen laten lopen, niet schriftelijk hebben aangeduid, wordt hun
aantal tot vijf teruggebracht, door automatisch als vertrekkend de vijf paarden te
weerhouden die de hoogste gewichten in de algemene handicap hebben of, in
conditierennen, het meeste prijzengeld voor overwinningen en plaatsen ontvangen hebben.
.
II. Sanctie van het niet nakomen van de regels betreffende de koppeling van de
paarden. De Rencommissarissen kunnen een boete van 15 euro tot 800 euro opleggen aan
de eigenaars, vennotenschappen, vennoten, huurders, gevolmachtigden of aan de trainer die
nagelaten hebben om binnen de vastgestelde termijnen te verklaren dat hun paarden voor de
weddenschappen gekoppeld moesten worden of hun paarden laten lopen hebben zonder deze
verklaring aangegeven te hebben.
Zij kunnen, als zij het noodzakelijk vinden, de zaak doorsturen naar de Tuchtcommissie die,
volgens de omstandigheden, de paarden kunnen uitsluiten en aan de eigenaars,
vennootschappen, vennoten, huurders, gevolmachtigden of aan de trainer de sancties kunnen
toepassen die voorzien zijn door onderhavige Code en Reglementen.
In geval van recidive of van een handeling die tot doel zou hebben de voorschriften die
voorafgaan te dwarsbomen, kan de vergunning van de betrokkene(n) om te laten lopen, om
te trainen, om te rijden of hun kwaliteit van vennoot, verhuurder, huurder of aandeelhouder
door de Tuchtcommissie van de Jockey Club ontnomen worden.

3de Afdeling : Verificatie van de identiteit van de vertrekkend verklaarde paarden

ART. 6
VOORLEGGING VAN HET IDENTIFICATIEDOCUMENT (PASPOORT)
De trainer of zijn gevolmachtigde, moeten verplicht het identificatiedocument (paspoort) van
elk paard dat aan een van de rennen van de meeting deelneemt, voorleggen aan de regisseur
der rennen. In geval het identificatiedocument (paspoort) niet kan voorgelegd worden, kunnen
de Rencommissarissen aan de verantwoordelijke trainer een boete opleggen en eventueel het
paard verbieden om aan de ren deel te nemen.
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ART. 7
VERPLICHTE CONTROLE VAN DE IDENTITEIT VAN DE VERTREKKENDE
PAARDEN
I. Controle van de identiteit van de paarden voor de ren. De identiteit van elk paard dat
aan de ren deelneemt, wordt voor de proef door de dierenarts van dienst gecontroleerd.
De trainer is verplicht om zijn paard ter identiteitscontrole aan te bieden binnen de door de
Rencommissarissen vastgestelde termijn en op de door hen vastgestelde plaats.
De Rencommissarissen kunnen een boete van 15 euro tot 75 euro, die in geval van recidive
tot 150 euro verhoogd wordt, aan die trainer opleggen die de verrichtingen van de
identiteitscontrole van de vertrekkende paarden vertraagt en ze kunnen zich verzetten tegen
het vertrek van het paard als de trainer weigert om het ter controle aan te bieden.
II. Paarden die vanuit het buitenland komen lopen. Het signalement van de paarden die
vanuit het buitenland komen lopen moet ofwel met het identificatiedocument (paspoort) van
het paard gecontroleerd worden wanneer deze van een land komt dat dit soort document
opstelt, ofwel met de stukken van identificatie waarvan het paard moet voorzien zijn
overeenkomstig de voorschriften van deze Code en Reglementen betreffende de te vervullen
formaliteiten inzake uitvoer, wanneer het van een land komt dat geen identificatiedocument
(paspoort) opstelt. In dit laatste geval, moeten de Rencommissarissen bij het proces verbaal
van de ren de vermeldingen die op het document dat hun werd voorgelegd voorkomen
bijvoegen evenals het verslag van de verplichte identiteitscontrole.
III. Paard dat voor de eerste keer loopt of terug ingevoerd werd. Bij de eerste ren van
een paard of na iedere wederinvoer, moet het identificatiedocument (paspoort) verplicht
door de trainer aan de Rencommissarissen voorgelegd worden die het door de dierenarts van
dienst laten controleren of, bij ontstentenis, zelf overgaan tot de verificatie, waarvan een
vermelding op het identificatiedocument (paspoort) aangebracht moet worden.
IV. Te vorderen Paard. Bovendien moet het identificatiedocument (paspoort) van alle te
vorderen paarden vóór elke te vorderen of gemengde ren verplicht voorgelegd worden door
de trainer of zijn vertegenwoordiger aan de Rencommissarissen.
V. Sanctie voor het niet indienen van het identificatiedocument (paspoort). In geval van
het niet voorleggen van het identificatiedocument (paspoort) of de stukken van identificatie,
moeten de Rencommissarissen elk paard dat debuteert, dat heringevoerd of te vorderen
aangeboden werd of dat vanuit het buitenland komt lopen, verbieden om aan de ren deel te
nemen, behalve in de in volgende paragraaf voorziene uitzondering.
VI. Uitzondering op het verbod om te lopen. Evenwel kunnen de Rencommissarissen bij
wijze van uitzondering, een paard toestaan om, zonder voorafgaandelijk aanbieden van zijn
identificatiedocument (paspoort) zoals in de vorige paragrafen bepaald, te lopen, op
voorwaarde dat zijn identiteit perfect en volgens hun tevredenheid gekend is en dat zijn
signalement op de hippodroom voor een latere controle opgenomen is.
De Rencommissarissen moeten een boete van minstens 75 euro opleggen aan de
verantwoordelijke trainer.
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ART. 8
HET NIET OVEREENSTEMMEN VAN HET SIGNALEMENT VAN HET PAARD
MET DIT VERMELD IN HET IDENTIFICATIEDOCUMENT (PASPOORT) EN/OF
AFWEZIGHEID VAN EEN MICROCHIP.
I. In geval het signalement zoals vermeld in het identificatiedocument (paspoort), niet
overeenstemt met de kenmerken van het voorgestelde paard, moeten de Rencommissarissen
het paard verbieden om aan de ren deel te nemen en de Tuchtcommissie erover inlichten aan
de hand van een verslag en met alle stukken ter staving.
II. In geval van ontbreken van aanpassing van het identificatiedocument (paspoort) van een
gecastreerd paard, kunnen de Rencommissarissen een boete die 30 euro niet overschrijdt aan
de verantwoordelijke trainer opleggen, boete die in geval van recidive tot 75 euro zal
verhoogd worden.
III. In geval van afwezigheid van de microchip, moeten de Rencommissarissen het paard
verbieden om te lopen en moeten ze een boete van 75 euro tot 500 euro aan de
verantwoordelijke trainer opleggen.
4de Afdeling : Controle van de vaccinaties

ART 9.
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE VACCINATIES
I. Vaccinaties tegen de paardengriep. Geen enkel paard kan de trainingsterreinen, de
hippodromen of de installaties die onder de bevoegdheid van de renverenigingen worden
geplaatst, betreden als de vermeldingen die op de „ vaccinatie “ bladzijde van zijn
identificatiedocument (paspoort), het niet mogelijk maken om te controleren dat het de
primo-vaccinaties, bestaande uit twee vaccinaties tegen de paardengriep die in een minimale
tussenpoos van eenentwintig dagen en een maximale van tweeënnegentig dagen uitgevoerd
zijn, heeft ontvangen.
De vaccinatievermeldingen moeten het mogelijk maken om vast te stellen dat het paard
vervolgens de herhalingsvaccinatie ontvangen heeft binnen de volgende termijnen:
1° een herhalingsvaccinatie ten vroegste uitgevoerd.na honderd vijftig dagen en ten laatste
binnen twee honderd vijftien dagen na de tweede vaccinatie van de primo-vaccinatie.
2° Latere herhalingsvaccinaties die bij voorkeur uitgevoerd worden binnen een termijn die
de zes maanden niet overschrijdt en in ieder geval binnen een termijn, die de twaalf
maanden niet mag overschrijden.
Voor de paarden komende van een land waarin het beschrijvende boekje niet wordt gebruikt,
wordt een certificaat geëist dat de naam van het paard vermeld en opgesteld isvolgens de
hierboven vermelde voorwaarden.
II. Toegelaten termijn tussen de inenting en de dag van de ren. Geen enkel paard kan
toegelaten worden om te lopen als het binnen de vier dagen die aan de ren voorafgaan een
vaccinatie ontvangen heeft ongeacht de ziekte waartegen het werd ingeënt.
Het paard dat ondanks deze voorschriften gelopen heeft moet door de Tuchtcommissie
uitgesloten worden.
De trainer die ondanks deze termijn, een paard laat lopen is onderhevig aan een boete van
150 euro tot 800 euro, die door de Tuchtcommissie opgelegd wordt.
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III. Voorwaarden voor geldigheid van de vaccinatievermeldingen. Om geldig te zijn,
moet voor België en de landen die het gebruiken, elke vaccinatievermelding verplicht
bestaan uit het identificatievignet van het vaccin en in de andere gevallen, de
handgeschreven benaming van het vaccin, het lotnummer, de datum en de plaats van
vaccinatie en de naam van de gediplomeerde dierenarts met zijn naamstempel en zijn
handgeschreven handtekening.

ART 10
SANCTIES VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN NIET CONFORME VACCINATIES
I. Vaccinaties die minder dan vier dagen voor de ren toegediend werden. De
Rencommissarissen moeten een paard dat een vaccinatie binnen de vier dagen die aan de ren
voorafgaan ontvangen heeft, ongeacht de ziekte waartegen het paard ingeënt werd,
verbieden te lopen.
II. Afwezigheid van een vermelding van de volledige primo-vaccinaties tegen de
paardengriep. De Rencommissarissen moeten het paard verbieden om aan de ren deel te
nemen als de vaccinatievermeldingen, aangebracht op het blaadje „vaccinatie“ van het
identificatiedocument (paspoort), het niet mogelijk maken om vast te stellen dat het de
primo-vaccinaties ontvangen heeft onder de voorwaarden die door het vorige artikel werden
bepaald.
III. Afwezige of onvolledige vermeldingen van de herhalingsvaccinaties tegen de
paardengriep. De Rencommissarissen kunnen het paard verbieden om aan de ren deel te
nemen, als de vermeldingen die op het blaadje „ vaccinatie “ van het identificatiedocument
(paspoort) het niet mogelijk maken om vast te stellen dat het de herhalingsvaccinaties onder
de voorwaarden die door het vorige artikel werden bepaald, ontvangen heeft.
Evenwel ,zelfs als zij het paard toestaan om aan de ren deel te nemen, laat deze toelating de
verantwoordelijkheid van de trainer voortbestaan die een boete kan opgelegd worden
waarvan het bedrag niet lager dan 75 euro kan zijn.
IV. Het aanhangig maken bij de Tuchtcommissie. De Rencommissarissen moeten de
Tuchtcommissie informeren betreffende het paard waarvan het blaadje „ vaccinatie “ van
zijn identificatiedocument (paspoort) het niet mogelijk maakte om vast te stellen dat hij de
vereiste vaccinaties ontvangen heeft.
De Tuchtcommissie kan een paard verbieden om te lopen als het blaadje „ vaccinatie“ van
zijn begeleidend document het niet mogelijk maakt om vast te stellen dat het onder de
voorwaarden die door het vorige artikel werden bepaald ingeënt werd. Zij kan, bovendien
aan de verantwoordelijke trainer een boete opleggen waarvan het bedrag, in geval van
recidive, niet lager dan 150 euro kan zijn.
5de Afdeling : Controle van de gezondheidstoestand van het paard.

ART. 11
Geen enkel paard mag de trainingsterreinen, de hippodromen of de installaties, die onder de
bevoegdheid van de renverenigingen worden geplaatst, betreden of er verblijven, als het
symptomen of positieve serologie vertoont, die het bestaan van een overdraagbare,
besmettelijke of parasitaire ziekte vertoont.
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Het Directiecomité kan, opdat een paard toegelaten zou worden om deel te nemen aan rennen
onder de regie van huidige Code en Reglementen, laten overgaan tot ieder onderzoek door een
dierenarts om een gezondheidstoestand te rechtvaardigen die compatibel is met een dergelijke
deelname.
Bovendien kunnen de Rencommissarissen de beslissing nemen om elk paard dat in een fysische
conditie wordt gepresenteerd die het onbekwaam maakt om zijn kansen te verdedigen, door de
dierenarts van dienst te laten onderzoeken. Zij moeten het verbieden om te lopen als het
schriftelijke verslag van de dierenarts van dienst bevestigt dat het paard klaarblijkelijk niet in
staat is om zijn kansen te verdedigen.
De Rencommissarissen kunnen het dossier van de eigenaar of de trainer die de regels van de
sanitaire controle van het paard overtreden, overmaken aan de Tuchtcommissie
6de Afdeling : Controle van de hoefijzers.

ART. 12
I. Verboden hoefijzers. Het gebruik van hoefijzers die het gevaar verhoogd op valpartijen
en verwondingen waaraan jockeys en paarden gedurende de ren worden blootgesteld, is
verboden. Het gaat om hoefijzers waarvan het interne deel willekeurige uitsteeksels
vertoont en waarvan de externe rand niet afgerond is.
II. Sanctie voor het gebruik van verboden hoefijzers. De Rencommissarissen dienen zich
te verzetten tegen de start van een paard als ze vaststellen dat het voorzien is van verboden
hoefijzers.
De trainer in overreding is onderhevig aan een boete van 75 euro tot 800 euro, die door de
Rencommissarissen wordt opgelegd. Bovendien kan zijn trainersvergunning hem door de
Tuchtcommissie ontnomen worden.
III. Paard dat niet van hoefijzers voorzien is. Het is verboden om een paard dat niet aan
de vier voeten van hoefijzers voorzien is, aan te bieden om aan een ren die aan deze Code
en Reglementen onderworpen wordt, deel te nemen.
Nochtans kan het Directiecomité evenwel een paard met niet beslagen achterste voeten
toestaan te lopen, uitsluitend als de verklaringen en de rechtvaardigingen die zijn trainer
minstens 48 uur voor de sluiting van de definitieve verklaringen van vertrekkers voor de ren
waaraan bovengenoemde paard moet deelnemen, aan het Directiecomité toegezonden heeft,
dergelijke toelating lijken te rechtvaardigen.
Er wordt gepreciseerd dat een paard beschouwd wordt als zijnde beslagen wanneer minstens
de helft van zijn hoef voorzien is van een rigide en zichtbare bescherming die deze functie
gedurende de hele tijd van de ren waarborgt, met uitzondering van het hars.
De Rencommissarissen zullen dienovereenkomstig elk paard moeten verbieden om te lopen
indien zij of hun vertegenwoordiger, niet in staat geweest zijn om vóór de ren vast te stellen
dat de voorschriften die in de vorige paragrafen vermeld zijn, niet worden geëerbiedigd.
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7de Afdeling : Controle van de blinkers.

ART. 13
I. Aangifte van blinkers of Australische blinkers. Alleen het dragen van vaste of
Australische blinkers wordt door deze Code en Reglement toegestaan.
Er wordt verduidelijkt dat Australische blinkers van schapenvacht zijn en vertikaal op de
wangen van de paarden geplaatst worden.
De aangifte van blinkers of Australische blinkers moet verplicht tegelijk met de
vertrekkeraangifte van het paard gebeuren.
II. Regels voor het dragen van blinkers. Het paard dat het onderwerp uitgemaakt heeft van
een aangifte betreffende het dragen van blinkers of Australische blinkers moet naar de plaats
voorzien voor de voorstelling van de paarden aan het publiek, voorzien van zijn blinkers of
Australische blinkers, geleid worden, behalve mits toelating van de Rencommissarissen.
Het paard dat het onderwerp uitgemaakt heeft van een aangifte betreffende het dragen van
blinkers of Australische blinkers moet verplicht met blinkers of Australische blinkers lopen.
Het paard dat niet het onderwerp uitgemaakt heeft van een dergelijke aangifte in de
voorziene voorwaarden, moet niet met blinkers of Australische blinkers lopen
Echter kunnen de Rencommissarissen uitzonderlijk van deze regels afwijken.
III. Sanctie voor het niet nakomen van de regels betreffende het dragen van blinkers.
In geval van verzuim of fout bij de aangifte van het dragen van blinkers of Australische
blinkers of in geval van overtreding van de regels hierboven, moeten de Rencommissarissen
aan de trainer in overtreding een boete van 30 euro tot 800 euro opleggen.
8ste Afdeling : Verificatie van de kleuren.

ART.14
I. Niet conforme kleuren. Als één of meer paarden aan een openbare ren deelneemt onder
andere kleuren dan deze die namens hun eigenaar geregistreerd werden, moet deze eigenaar
één of meer boetes van 15 tot 75 euro betalen, die door de Rencommissarissen bepaald
worden. Deze sanctie is niet van toepassing op de andere rennen van dezelfde dag.
II. Dragen van een verschillende pet of een sjerp. Wanneer een eigenaar verschillende
paarden in dezelfde ren laat lopen, moet een van zijn jockeys de kleuren van deze eigenaar
dragen en zijn of zijn anderen jockeys moeten zich ervan onderscheiden door het dragen van
een helmovertrek of een sjerp, van verschillende kleuren.
De trainer moet, op het moment van de aangifte van de definitief vertrekkende paarden, die
paarden aangeven waarvan de jockey de kleuren van de eigenaar zal dragen en die paarden
waarvan jockey zich zal onderscheiden, ofwel door het dragen van een helmovertrek van een
verschillende kleur ofwel door het dragen van een sjerp, en de kleur ervan aangeven. Bij
afwezigheid van deze aangifte zal de jockey een helmovertrek van verschillende kleur
moeten dragen.
De Rencommissarissen kunnen het aangegeven voorstel betreffende het onderscheid
weigeren en de sjerp of de helmovertrek opleggen als zij van mening zijn dat er een risico op
verwarring bestaat met de kleuren van andere eigenaars die een paard in de ren hebben.
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In geval van niet nakomen van de hierboven vermelde voorschriften of van verandering,
zonder voorafgaande toelating van de manier van onderscheid die bij de aangifte is
aangenomen of van ambtswege door de Rencommissarissen opgelegd werd, kunnen de
Rencommissarissen de eigenaar of eventueel de trainer met een boete die 150 euro niet
overschrijdt, bestraffen.
III. Controle van de reclame op het paard of de kledij van de persoon die het vergezelt
of het berijdt. Geen enkele vorm van reclame, zelfs wanneer zij door de hippische autoriteit
van het land vanwaar het paard komt werd toegestaan, kan zonder het voorafgaande akkoord
van de Rencommissarissen gebruikt worden.
Anderzijds dient de eigenaar die van het Directiecomité de vergunning verkregen heeft om
aan de ren met een publicitaire sjerp of een andere publicitaire drager deel te nemen, aan de
Rencommissarissen het attest van de Jockey Club dat hem dit recht geeft voorleggenen en
moet hun akkoord verkrijgen om het te gebruiken op hun hippodroom.
In geval van overtreding van deze voorschriften, moeten de Rencommissarissen dit bij de
Tuchtcommissie aanhangig maken.
9de Afdeling : Verificatie van de jockeys.

ART. 15
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
I. Controle van de personen die in de ren rijden. De Rencommissarissen moeten iedere
persoon die geen titularis is van een vergunning om te rijden of die niet in de ren als jockey
aangegeven werd, verbieden te rijden.
Met uitdrukkelijke toestemming van het Directiecomité en alleen maar in speciale
competities (bijvoorbeeld gereserveerd voor trainers, gewezen jockeys en gewezen
amateurs), kan een persoon gemachtigd worden te rijden zonder titularis te zijn van een
vergunning.
Op het moment van het wegen dat aan de ren voorafgaat, controleren de Rencommissarissen
de overeenstemming tussen de personen die zich aanbieden om in de ren te rijden en
degenen waarvan de naam bij de aangifte van vertrekker van het paard werd aangegeven.
De Rencommissarissen moeten het paard verbieden om aan de ren deel te nemen als de
persoon die zich aanbiedt om het te rijden niet diegene is waarvan de naam aangegeven
werd, buiten de veranderingen die zij volgens Art 19 toegestaan hebben.
De Rencommissarissen kunnen iedere persoon verbieden te rijden die niet in staat is om zijn
lidkaart, die zijn vergunning bewijst en die door Jockey Club uitgereikt werd, te tonen,..
De Rencommissarissen moeten bovendien iedere persoon verbieden te rijden die niet
voorzien is van een veiligheidshelm en een beschermingsvest, conform de modellen die door
Jockey Club of door de autoriteiten, waarvan de bevoegdheden in hun respectief land met
die van Jockey Club overeenkomen, worden goedgekeurd
II. Verplichte formaliteit voor de jockey die tijdens de meeting rijdt na in een ren
gereden te hebben die in het buitenland betwist werd. De jockey, houder van een
vergunning die door een andere hippische autoriteit uitgereikt werd, moet schriftelijk,
eventueel op de hippodroom, aantonen dat hij titularis is van een geldige vergunning om te
rijden en dat hij niet te voet gesteld werd.
Als hij het onderwerp uitmaakt van een in het buitenland uitgesproken verbod om te rijden
en dat van toepassing wordt na de meeting waarin hij rijdt, moet hij het uitdrukkelijk
vermelden, door de toepassingsdata van zijn verbod om te rijden aan te geven.
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De jockey, houder van een vergunning die door Jockey Club uitgereikt werd en die in het
buitenland gereden heeft alvorens in de meeting te rijden, is eveneens verplicht om,
eventueel, op de hippodroom, aan te tonen dat hij niet onder een verbodsbepaling om te
rijden valt en indien hij wel het onderwerp van een verbod is geweest ter gelegenheid van
zijn rijden in het buitenland, om de toepassingsdata van zijn verbod te vermelden.
Het paard bereden door een jockey die onder een verbodsbepaling om in de meeting te
rijden valt moet door de Tuchtcommissie uitgesloten worden. Het feit om onder deze
omstandigheden te rijden is onderhevig, op beslissing van de Tuchtcommissie, aan een
verbod om te rijden of een boete van 150 euro tot 15.000 euro.
Het paard dat bereden werd door een jockey die onder een verbodsbepaling viel om in de
meeting te rijden, moet door de Tuchtcommissie uitgesloten worden.
Het feit om onder deze omstandigheden te rijden is onderhevig, op beslissing van de
Tuchtcommissie, aan een verbod om niet te rijden, aangevuld of niet met een boete van 125
euro tot 500 euro.
De Tuchtcommissie kan dezelfde sanctie toepassen op de jockey die nalaat om het geëiste
attest te overhandigen of die een leugenachtige of incorrecte verklaring opstelt.
III. Renvoorwaarden rekening houdend met het aantal gereden rennen of
overwinningen van de personen die in de ren rijden. Wanneer de voorwaarden voor de
ren, de proef reserveren voor personen die al dan niet een bepaald aantal rennen gereden of
gewonnen hebben, moeten de resultaten in aanmerking genomen worden tot de vooravond
incluis van de definitieve verklaring van vertrekker.

ART. 16
BEPERKING BETREFFENDE DE TOELATING OM TE RIJDEN
Het aantal gereden of gewonnen openbare rennen die in dit artikel worden vermeld,komen
overeen met het totaal van de rennen gereden of gewonnen in België en in het buitenland.
I. Beperkingen betreffende Gentlemen-Riders en Cavalières. De deelname van een
Gentleman-Rider of Cavalière aan een openbare ren is gebonden aan de volgende algemene
of bijzondere beperkingen:
Algemene beperkingen betreffende de vlakke en hindernisrennen
Een Gentleman-Rider of Cavalière kan geen paard rijden waarvan hij of zij geen eigenaar
is, in een ren waaraan één of meer paarden deelnemen die hem of haar geheel of
gedeeltelijk toebehoren of dat hij of zij huurt.
Een Gentleman-Rider of Cavalière kan in een ren, die niet voor hem of haar gereserveerd
is, enkel een paard dat hem geheel of gedeeltelijk toebehoort of dat hij of zij huurt, rijden
als hij of zij minstens vijf openbare vlakke of hindernisrennen heeft gereden.
II. Beperkingen betreffende een jockey - trainer. Wanneer een jockey eveneens trainer is,
kan hij in een vlakke of hindernisren, waaraan één of meer paarden deelnemen die door hem
getraind worden, geen paard rijden dat niet door hem getraind wordt.
Bovendien kan hij in een ren, waaraan een paard deelneemt waarvan hij geheel of
gedeeltelijk eigenaar is, geen paard rijden dat hem niet toebehoort.
III. Sanctie voor het niet nakomen van de beperkingen op de toelating om te rijden.
Het paard dat in een vlakke of hindernisren, in strijd met de voorschriften die voorafgaan,
bereden wordt, kan door de Tuchtcommissie uitgesloten worden. Bovendien kan deze de
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belanghebbende verbieden om te rijden of hem, alsmede aan de trainer die hem heeft laten
rijden, een boete van 75 euro tot 800 euro opleggen. In geval van recidive kan de
Tuchtcommissie de vergunning van de Gentleman-Rider of cavalière intrekken en kan de
jockey - trainer beroven van de vergunning te rijden en te trainen.

ART. 17
GENEESKUNDIGE REDENEN OM HET RIJDEN TE VERBIEDEN EN CONTROLE
VAN DE AFWEZIGHEID VAN VERBODEN SUBSTANTIES EN MIDDELEN OP EEN
PERSOON DIE TITULARIS IS VAN EEN VERGUNNING OM TE RIJDEN.
I. Persoon lichamelijke niet in staat om te rijden. Het Directiecomité of de
Rencommissarissen kunnen door de dienstdoende arts tot het onderzoek , laten overgaan van
iedere persoon die tijdens de meeting rijdt.
De Rencommissarissen moeten die persoon verbieden om te rijden als na afloop van het
onderzoek door de dienstdoende arts, het doktersattest aantoont dat zijn lichamelijke
conditie niet verenigbaar is met het rijden in een ren of dat deze persoon in de uitgeademde
lucht een alcoholniveau vertoont dat hoger is dan de reglementaire drempel.
II. Persoon slachtoffer van een val in een ren. Ieder persoon die tijdens de meeting in een
ren slachtoffer is van een val moet zich, ongeacht de ernst ervan, alvorens in een andere ren
te rijden, door de dienstdoende arts laten onderzoeken. Zij kan enkel door de
Rencommissarissen toegelaten worden om tijdens de meeting terug te rijden wanneer zij hun
een doktersattest voorleggen, dat naar aanleiding van het onderzoek opgesteld is en dat de
lichamelijke geschiktheid om terug in rennen te rijden aantoont.
Als deze persoon het slachtoffer is van een hersenschudding, kan zij slechts terug in
openbare rennen rijden na een doktersonderzoek ondergaan te hebben dat haar geschiktheid
om terug te rijden bevestigt. Dit geneeskundige onderzoek kan slechts plaatsvinden na een
periode van 72 uur vanaf het uur waar de hersenschudding is opgelopen.
III. Persoon die weigert om zich aan het verplichte geneeskundige onderzoek na een
val in een ren of om zich aan het onderzoek dat door de Rencommissarissen gevraagd
wordt, te onderwerpen. Iedere persoon die na een val in een ren of na een vraag van de
Rencommissarissen, weigert of nalaat om zich aan het hierboven vermelde geneeskundige
onderzoek te onderwerpen, kan niet toegelaten worden om terug in de rennen te rijden.
Hetzelfde geldt voor iedere persoon die weigert om zich te onderwerpen aan de controle van
zijn alcoholniveau dat in de uitgeademde lucht wordt gemeten.
De persoon zal een doktersonderzoek moeten ondergaan alvorens toegestaan te worden om
terug in rennen te rijden.
IV. Onderzoek naar verboden substanties en middelen bij een persoon die titularis is
van een vergunning om te rijden. Iedere persoon die titularis is van een vergunning om te
rijden, moet zich op de hoogte houden van de gevolgen van therapeutische middelen die
hem toegediend worden en verbindt er zich toe zich te onderwerpen aan biologische
afname, die gedurende of buiten een renmeeting uitgevoerd worden, op zoek naar elke
verboden substantie, zijn kenmerkende stofwisseling, zijn isomeren, of naar de
aanwezigheid van een wetenschappelijke indicator die het toedienen van een verboden
substantie of behandeling bewijst.
Het Directiecomité of de Rencommissarissen kunnen tijdens een renmeeting, voor of na de
ren, tot het onderzoek laten overgaan van iedere persoon die tijdens de meeting rijdt, met
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name om biologische afname uit te voeren en te laten analyseren van zijn lichaamsweefsel,
lichaamsvocht of uitscheidingen.
Wat de controle van het alcoholniveau betreft, deze kan op elk moment van de meeting en
uiterlijk vóór de laatste ren waarin de betrokkene zal rijden, door de Rencommissarissen
bevolen worden.
Het Directiecomité kan eveneens buiten de renmeeting tot biologische afname, alsmede tot
elk aanvullend geneeskundig onderzoek laten overgaan van iedere persoon die titularis is
van een vergunning om te rijden en die zich in het kader van zijn paardenactiviteit bevindt.
Die persoon moet zich aan de controle onderwerpen volgens de omstandigheden die in de
alinea hierboven zijn vermeld.
Geen enkele persoon, titularis van een rijvergunning, mag een substantie van de lijst van de
verboden substanties, een injectiespuit, een onderhuidse naald of om het even welk ander
middel dat kan gebruikt worden om dergelijke substantie toe te dienen, binnen brengen of
gebruiken in de installaties die voor hem op de hippodroom gereserveerd zijn.
Iedere persoon die de voorschriften van de vorige alinea overtreedt of die weigert om zich
aan de onderzoeken te onderwerpen die door de Rencommissarissen bevolen worden en die
ernaar streven te controleren of de persoon geen verboden substanties of middelen bezit, of
die weigert om zich aan de voorgeschreven afname te onderwerpen, kan zich door de
Tuchtcommissie een sancties zien opleggen die in deze Code en Reglementen wordt
bepaald.
Iedere persoon die schuldig bevonden wordt als medeplichtige in een overtreding van de
voorschriften van deze paragraaf, is onderhevig aan een van de sancties die in deze Code en
Reglementen worden bepaald.

ART. 18
JOCKEYS DIE HUN VERBINTENIS OM TE RIJDEN NIET NAKOMEN.
I. Jockey die te laat komen, afwezig. De Rencommissarissen kunnen een boete van 15 euro
tot 800 euro opleggen aan een jockey waarvan het rijden verklaard werd en die, behalve in
geval van overmacht, zich niet aanbiedt op het moment van het inwegen voor de ren om aan
zijn verbintenis na te komen.
Deze boete kan op de trainer toegepast worden als dit rijden verklaard werd, zonder zich van
te voren van de beschikbaarheid van de jockey verzekerd te hebben.
De Rencommissarissen kunnen zowel de jockey als de trainer bestraffen, als hun
verklaringen betreffende de voorwaarden van de rijverbintenis en de verklaring van rijden
hun niet bevredigend lijken.
II. Jockey die zijn aangegane rijverbintenis niet eerbiedigt. Als een jockey zijn
rijverbintenis niet nakomt of als hij in tegenstelling tot de beschikkingen van zijn verbintenis
of zijn contract rijdt, kunnen de Rencommissarissen hem een boete van 30euro tot 800 euro
opleggen.
De Rencommissarissen kunnen eveneens de Tuchtcommissie inschakelen die de jockey een
boete van 75 tot 3.000 euro, al dan niet gekoppeld aan een rijverbod, kan opleggen evenals
aan de eigenaar of de trainer die zich medeplichtig aan deze onregelmatigheid gemaakt
heeft.
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10de Afdeling : Verandering van jockey.

ART. 19
VERZOEK OM VAN JOCKEY TE VERANDEREN
De eigenaar of zijn vertegenwoordiger van wie de verklaarde jockey afwezig is of zich in
de onmogelijkheid bevindt om zijn rijverbintenis na te komen, moeten een verzoek tot
toelating van verandering van jockey bij de Rencommissarissen indienen.
Bij deze vraag moet hij in de mate van het mogelijke, de verschillende
vervangingsoplossingen die aan de regels voor verandering van rijden beantwoorden, aan
de Rencommissarissen voorstellen.
De Rencommissarissen kunnen een voorstel tot vervanging dat hun niet verenigbaar met de
initiële aangifte lijkt, weigeren.

ART.20
REGELS VOOR HET VERANDEREN VAN JOCKEY.
De vervanger moet titularis zijn van dezelfde rijvergunning als die van de niet beschikbare
persoon.
Rennen waarin de ontheffingen van gewicht die aan de leerlingen en aan de jockeys
met ontheffing toegekend worden, van toepassing zijn.
1° Wanneer het erom gaat een beroepsjockey te vervangen, moet de vervanger een
vergunning als beroepsjockey bezitten. In geval van onmogelijkheid kunnen de
Rencommissarissen ten uitzonderlijke tittel de vervanging van een beroepsjockey door
een leerling of door een jockey met ontheffing toestaan.
2° Wanneer het erom gaat een leerling of een jockey met ontheffing te vervangen, moet
de vervanger zonder onderscheid, voorzien zijn van een vergunning van leerling of
jockey met ontheffing en van dezelfde ontheffing van gewicht, die resulteert uit het
aantal overwinningen, genieten.
Als de niet beschikbare leerling van een bijkomende ontheffing van 1 kg genoot en als de
vervanger er geen recht op heeft, moet deze rijden zonder van deze ontheffing te
genieten.
Als er geen andere vervangingsmogelijkheid is, kunnen de Rencommissarissen ten
uitzonderlijke tittel de vervanging van de leerling of jockey met ontheffing door een
leerling die als gevolg van een minder groot aantal overwinningen, van een hogere
ontheffing van gewicht geniet, toelaten maar de vervanger moet aan het gewicht rijden
dat voor de leerling of jockey met ontheffing die hij vervangt verklaard werd.
3° Wanneer het erom gaat een Gentleman-Rider of een Cavalière te vervangen, moet de
vervanger zonder onderscheid van een vergunning voorzien zijn om als Gentleman-Rider
of Cavalière te rijden.
4° De vervanger moet in alle gevallen:
• Aan de voorwaarden voor kwalificatie en gewichten voldoen die voor de
personen, die in de ren rijden, werden bepaald en waarmee de niet beschikbare
persoon overeenkwam.
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•

Aan het gewicht rijden dat voor de niet beschikbare persoon verklaard werd
(onder voorbehoud van het geval van de niet- toepassing van de hierboven
vermelde bijkomende ontheffing van 1 kg) of, in geval van onmogelijkheid,
binnen de toegelaten limiet van overschrijding van gewichten.

ART.21
VERVANGING VAN EEN JOCKEY, SLACHTOFFER VAN EEN VAL BIJ HET
NAAR DE START BEGEVEN.
Als, nadat het signaal dat het eind van de verrichtingen die de ren voorafgaan, aangeeft en
voordat de paarden onder de orders van de starter verklaard werden, een jockey ten gevolge
van eender welk incident, in de onmogelijkheid verkeert om aan de ren deel te nemen,
kunnen de Rencommissarissen uitzonderlijk, in zoverre de omstandigheden het toelaten,
toestaan dat zijn paard door een andere jockey bereden wordt, onder voorbehoud dat de
verandering van rijder gebeurt overeenkomstig de hierboven vermelde voorschriften. De
vervanger moet de formaliteiten van het wegen vervullen en van een veiligheidshelm en een
beschermingsvest voorzien zijn.
Als het ongeval zich voordoet nadat de paarden onder de orders van de starter verklaard
werden, kan het paard niet herbestegen worden en niet aan de ren deelnemen.
11de Afdeling : Controle van het gewicht voor de ren.

ART. 22
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET GEWICHT DAT DOOR HET PAARD
GEDRAGEN WORDT.
I. Verantwoordelijkheid van de eigenaar. De Rencommissarissen of hun
vertegenwoordiger moeten voor iedere ren het gewicht van elke jockey registreren.
De Rencommissarissen zijn niet verantwoordelijk als het gewicht niet juist berekend werd,
de verantwoordelijkheid van het gewicht dat door een paard gedragen wordt, ligt in alle
gevallen uitsluitend bij de eigenaar van het paard of bij zijn gevolmachtigde.
Buiten de gewichten in de handicaps, hebben de gewichten die door de Renverenigingen
gepubliceerd worden, geen enkel officieel karakter.
II. Rectificatie van een op verkeerde wijze berekend gewicht. Als de eigenaar of zijn
gevolmachtigde beseffen dat het gewicht dat hij bij de verklaring van vertrekker of bij de
bevestiging ervan op de hippodroom heeft medegedeeld, op verkeerde wijze berekend werd,
moet hij, voor het begin van het wegen, aan de Rencommissarissen de toelating vragen om
het gewicht te herzien.
Wanneer de ren dient als ondersteuning van weddenschappen buiten Hippodroom kan deze
toelating enkel gegeven worden, binnen de grenzen van de door ART 23 toegelaten
overschrijding van gewichten, op voorwaarde dat het ontbreken van een rectificatie, de
uitsluiting van het paard tot gevolg zou hebben.
Wanneer er geen weddenschappen buiten Hippodroom zijn kan iedere rectificatie door de
Rencommisarissen toegelaten worden.
De Rencommissarissen kunnen de trainer of de eigenaar, verantwoordelijke voor de fout,
met een boete van 10 euro tot 75 euro bestraffen.
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ART.23
REGISTRATIE VAN HET GEWICHT DAT DOOR HET PAARD GEDRAGEN
WORDT.
I. Wegen van de jockeys. Voor de ren dient iedere jockey, gekleed met de buis die hij in de
ren moet dragen en voorzien van de elementen die overeenkomstig de voorschriften van §ii.
die volgt gewogen moeten worden, zijn gewicht laten vaststellen.
Elk paard dat aan de ren deelneemt zonder dat zijn jockey zich vóór de ren heeft laten
wegen, moet door de Rencommissarissen uitgesloten worden.
II. Elementen die moeten gewogen worden. Het zadel met stijgbeugelhouders en
stijgbeugels, het zadeldek, de singels en de oversingels moeten gewogen worden. De
beschermingsvest moet eveneens gewogen worden.
Daarentegen dient elk element dat op de benen van het paard aangebracht wordt, de
veiligheidshelm, het genummerde zadeldek, de blinkers, de teugel waarvan het hoofdstel
deel van uitmaakt, het verbindingsstuk, de martingale en de borstriem niet gewogen te
worden.
III. Methode van registratie van het gewicht. Er wordt geen rekening gehouden met
gewichtsoverschrijdingen lager dan een halve kilogram ten opzichte van het gewicht dat bij
de bevestiging van vertrekker of bij de aangifte van vertrekker verklaard werd indien de ren
dient als ondersteuning van weddenschappen buiten Hippodroom. In de notulen wordt het
geregistreerde gewicht gepubliceerd in kilogram en halve kilogram.
Een tarra van 1 kg compenseert het gewicht van de beschermingsvest. Een bijkomende tarra
van 0.5 kg wordt voorzien indien de temperatuur die door de organiserende Vereniging op
de rendag geregistreerd wordt, lager of gelijk is aan 5 graden Celsius.
IV. Toegelaten minimum gewicht. In hindernisrennen, ongeacht de toegepaste
gewichtsontheffing, kan het gewicht, op straffe van uitsluiting, dat door een paard gedragen
wordt, in geen enkel geval lager dan 61 kg zijn.
In vlakke rennen, met uitzondering van de gewichten die resulteren uit de
gewichtsontheffing voorzien door de Code en Reglementen en de Bijzondere Richtlijnen
voor de leerlingen en jockeys met ontheffing, kan het gewicht dat door een paard gedragen
wordt, op straffe van uitsluiting, in geen enkel geval lager dan 51 kg zijn.
Met uitzondering van de gewichten die resulteren uit de gewichtsontheffingen die door de
Code en Reglementen en de Bijzondere Richtlijnen voorzien zijn, kan het gewicht dat in een
vlakke ren door een paard gedragen wordt en die voor Gentlemen-Riders en Cavalières
gereserveerd is, in geen enkel geval lager zijn dan 62 kg, in elke vlakke ren die alleen voor
Gentlemen-Riders gereserveerd is aan 64 kg en elke vlakke ren die alleen voor Cavalières
gereserveerd is aan 60 kg.
V. Toegelaten maximumgewicht. Geen enkele jockey kan toegelaten worden te rijden aan
een gewicht dat:
- in hindernisrennen meer bedraagt dan 2kg
- in vlakke rennen meer bedraagt 1kg ½ kg (met uitzondering van de vlakke rennen die niet
dienen als ondersteuning van weddenschappen buiten Hippodroom voor dewelke de
toegelaten overschrijding 2 kg bedraagt)
dan het gewicht dat resulteert uit de voorwaarden voor de ren en de toepassing van het
meergewicht en/of gewichtsontheffingen ter zake.
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De vastgestelde verschillen houden geen rekening met de overschrijdingen van minder dan
een halve kilogram; de vastgestelde overschrijding van gewichten kan dus hoger zijn dan
- in hindernisrennen meer dan 2kg maar minder dan 2kg ½.
- in vlakke rennen meer dan1kg ½ kg maar minder dan 2 kg. (met uitzondering van de
vlakke rennen die niet dienen als ondersteuning van weddenschappen buiten Hippodroom
voor dewelke de toegelaten overschrijding meer dan2 kg maar minder dan 2 kg ½ kan
bedragen).
In de vlakke en hindernisrennen die niet dienen als ondersteuning van weddenschappen
buiten Hippodroom en die voorbehouden zijn voor Gentlemen-Riders en/of,Cavalières kan
een Gentleman-Rider en/of Cavalière echter toegestaan worden om met een hogere
overschrijding van gewichten te rijden dan het hierboven vermelde maximum.
VI. Jockeys die zich met een overschrijding van gewichten aanbieden. Wanneer er een
rijverklaring gebeurt is vóór de dag van de ren, moet elke overschrijding van een halve kilo
door de jockey of de trainer bij de aangifte van de jockey aangekondigd en aan het publiek
meegedeeld worden.
Iedere jockey die, zonder deze overschrijding aangegeven te hebben, zich bij het wegen dat
aan de ren voorafgaat aanbiedt aan een gewicht dat
- in hindernisrennen meer dan 1kg
- in vlakke rennen meer dan 0.5kg.
het gewicht overschrijdt dat resulteert uit de voorwaarden voor de ren en de toepassing van
de meerbelasting en ontheffing van gewichten die hem betreffen of eventueel het toegelaten
minimale gewicht voorzien door § iv. van dit artikel, stelt zich bloot aan een boete van 20
euro tot 1.000 euro, door de Rencommissarissen bepaald en die in geval van recidive de
jockey kunnen verbieden om voor een bepaalde tijd te rijden.
Hetzelfde geldt voor de jockey die bij de verklaring van het rijden een overschrijding van
gewicht heeft aangekondigd, en die zich aanbiedt aan een hoger, binnen de toegelaten
limieten, dan het aangegeven gewicht.
Deze sanctie kan op de trainer toegepast worden indien deze verantwoordelijk was voor de
verklaring van het rijden en het gewicht van de jockey, zonder zich van te voren van het
gewicht waaraan deze kon rijden verzekerd te hebben.
Als een jockey zich bij het wegen dat aan de ren voorafgaat aanbiedt met een overschrijding
van gewicht dat hem niet toelaat om te rijden binnen te het maximumgewicht toegelaten
door § v. die voorafgaat, kunnen de Rencommissarissen hem verbieden om voor een
bepaalde tijd te rijden of hem een boete van 50 euro tot 1.200 euro opleggen.
VII. Aankondiging van de verschillen in gewichten. De verschillen tussen de gewichten
die bij de verklaring van rijden of van de bevestiging ervan verklaard werden en van dit
vastgesteld bij het wegen, moeten openbaar gemaakt worden vóór het signaal dat het einde
van de verrichtingen van voor de ren aangeeft.

ART.24
VERBOD OM HET VOOR DE REN GEREGISTREERD GEWICHT EVENALS DE
GEWOGEN ELEMENTEN TE WIJZIGEN.
I. Algemene regel. Geen enkele wijziging kan aan het gewicht gebeuren na zijn registratie bij
het wegen dat aan de ren voorafgaat. Geen enkel van de elementen die vóór de ren gewogen
moeten worden kan na dit wegen toegevoegd worden. Geen enkel van de elementen die voor
de ren gewogen werd, kan na dit wegen weggelaten of gewijzigd worden.
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II. Sancties betreffende de overtreding van de algemene regel. De dader van elke
overtreding van deze algemene regel is onderhevig aan een boete van 75 euro tot 1.500 euro,
al dan niet gekoppeld aan een verbod om te rijden, die door de Rencommissarissen beslist
wordt.
Als een paard van een plaats die recht geeft op een prijzengeld gediskwalificeerd wordt
omdat het een ontoereikend gewicht gedragen heeft als gevolg van een wijziging van één
van de elementen die voor de ren gewogen werden, moeten de Rencommissarissen de
schuldige jockey verbieden om voor een bepaalde tijd te rijden, dit verbod al dan niet
gekoppeld aan een boete van 100 euro tot 1.500 euro.
12de Afdeling : Verificatie van de rijzweep.

ART. 25
Enkel het gebruik van een rijzweep met een totale lengte die 68 centimeters niet
overschrijdt, is toegestaan.
De Rencommissarissen moeten een jockey verbieden om met zijn rijzweep te rijden, als
deze de hierboven bepaalde normen niet eerbiedigt.
Zij moeten een boete van 30 euro tot 300 euro opleggen, die in geval van recidive verhoogd
kan worden, aan de jockey die met een niet reglementaire rijzweep gereden heeft.
13de Afdeling : Verificatie van de veiligheidshelm en de beschermingsvest.
ART. 26
I. Het is aan een jockey verboden om te rijden met een veiligheidshelm en een
beschermingsvest in slechte staat of die niet in overeenstemming is met de normen die door
de Jockey Club of door de hippische autoriteiten waarvan de bevoegdheden in hun respectief
land met die van Jockey Club overeenkomen, worden opgelegd.
Zelfs als hij niet gewogen dient te worden, moet de veiligheidshelm voor en na de ren bij het
wegen aan de regisseur getoond worden.
Iedere persoon die in tegenstelling tot deze voorschriften rijdt, neemt in geval van ongeval
en ongeacht de omstandigheden, de volle en gehele verantwoordelijkheid van deze
overtreding.
II. Vanaf het moment waarop een jockey zich voorbereidt om zijn paard tot bestijgen tot
wanneer hij afstijgt, is het dragen van de veiligheidshelm met vastgemaakte kinband,
verplicht.
II. Het niet nakomen van deze voorschriften moet door de Rencommissarissen met een
boete van 30 euro tot 500 euro en/of met een verbod om te rijden, bestraft worden.
14de Afdeling : Signaal dat het einde van de verrichtingen vóór de rennen aankondigt

ART. 27
Het einde van de verrichtingen vóór de rennen, wordt door een signaal aangekondigd. Na dit
signaal kan geen enkele wijziging aangebracht worden aan de registraties en informaties die
tijdens deze verrichtingen openbaar gemaakt werden, behalve de vervanging, onder de
omstandigheden die door artikel 21 van deze Code en Reglementen bepaald worden, van een
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jockey die slachtoffer werd van een val bij het zich naar de start begeven.
De Rencommissarissen kunnen de eigenaar, de trainer of de jockey die de verrichtingen vóór
de ren hebben uitgesteld, met een boete van 15 euro tot 300 euro bestraffen.
15de Afdeling : Aanwezigheid van de vertrekkende paarden op de plaats voorzien voor
hun voorstelling aan het publiek
I. Presentatiering. Op bevel van de Rencommissarissen of hun vertegenwoordiger, moeten
de paarden die in de ren vertrekken, vóór de ren naar de plaats geleid worden die voorzien is
voor de voorstelling aan het publiek.
De Rencommissarissen kunnen aan de trainer van het paard dat te laat op de plaats van
voorstelling is geleid of dat, zonder voorafgaande toelating van de Rencommissarissen niet
voldoende tijd aan het publiek gepresenteerd werd, een boete van 30 euro tot 800 euro
opleggen.
Bovendien kunnen de Rencommissarissen elk paard dat in de vijf minuten volgend op het
bevel om de paarden en naar toe te leiden, niet aanwezig is op de plaats van voorstelling aan
het publiek, verbieden om aan de ren deel te nemen.
Zij kunnen anderzijds aan iedere jockey die te laat in de voorstellingsring aankomt een boete
van 10 euro tot 300 euro opleggen.
II. Defilé. Bepaalde rennen kunnen door een defilé voorafgegaan worden die onder de
autoriteit van een vertegenwoordiger van de Rencommissarissen plaatsvindt.
De jockey van het paard het defilé niet uitgevoerd heeft overeenkomstig de instructies die
door de vertegenwoordiger van de Commissarissen worden gegeven, zal uitleg moeten
geven aan de Rencommissarissen.
De Rencommissarissen kunnen de jockey die voor de situatie als foutief beoordeeld wordt,
bestraffen met een boete van 500 tot 1.500 euro of met een rijverbod of kunnen eventueel
het dossier overmaken aan de Tuchtcommissie.
De Rencommissarissen kunnen ten opzichte van de eigenaar en van de trainer die voor de
situatie als foutief beoordeeld wordt, dezelfde maatregelen uitspreken dan deze van
toepassing op de jockey, behalve het rijverbod.

3. HET VERTREK
ART. 29
WIJZEN VAN VERTREK
Voor hindernisrennen, vindt het vertrek ofwel met behulp van een rekker, ofwel met de vlag
plaats. Voor de vlakke rennen, vindt het vertrek ofwel in startboxen ofwel met behulp van een
elastiek, ofwel met de vlag plaats.

ART. 30
INPLAATSSTELLING VAN DE PAARDEN VOOR HET VERTREK.
I. Aanwezigheid van de paarden aan de start en de “onder de orders” verklaring. Op
instructie van de Rencommissarissen of hun vertegenwoordiger, moeten de bereden paarden
de voorstellingsplaats verlaten en zich direct naar de startplaats begeven.
Op verzoek van de trainer, kunnen de Rencommissarissen uitzonderlijk een moeilijk paard
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toestaan om alleen en voor de anderen in de presentatiering rond te lopen of om de
presentatiering vroeger dan of na de andere paarden te verlaten.
De Rencommissarissen kunnen eveneens toestaan om een paard slechts op de piste te laten
bestijgen of om het aan de hand naar de start te leiden.
Deze uitzondering wordt slechts toegestaan voor een paard dat reeds moeilijkheden op een
hippodroom heeft getoond.
De trainer van het paard dat gebruik heeft gemaakt van de hierboven vermelde afwijkende
beschikkingen, zonder het verzoek ter zake van te voren bij de Rencommissarissen in te
dienen, zal met een boete van 30 euro tot 150 euro bestraft kunnen worden.
Aan de startplaats gaat starter over tot de controle van de aanwezigheid van elk paard dat
aan de ren moet deelnemen. Elk paard waarvan de aanwezigheid door starter werd
vastgesteld, bevindt zich onder zijn orders.
In geval van overmacht kan de starter ofwel automatisch ofwel op verzoek van de jockey,
besluiten dat het paard zich niet meer onder zijn orders bevindt. Het paard kan bijgevolg niet
meer aan de ren deelnemen. De beslissing van de starter is onherroepelijk en moet
onmiddellijk aan het publiek meegedeeld worden. Als een aldus uitgeschakeld paard aan de
ren deelneemt, moet het door de Rencommissarissen gediskwalificeerd worden, die aan de
jockey een van de sancties zouden kunnen opleggen die in deze Code en Reglementen
bepaald wordt.
II. Positie van de paarden aan de start. De starter leidt de in plaatsstelling van de paarden
voor het vertrek door, in voorkomend geval, te beslissen welke middelen dat hij voor deze
verrichting het meest aangewezen vindt.
Start vanuit startingboxen
Wanneer het vertrek vanuit startingboxen plaatsvindt, vraagt de starter aan de jockeys
om hun paard in die startingbox te laten plaatsnemen die het door loting van de plaatsen
aan de koord werd toegekend.
Behalve bij een voorafgaande toegestane uitzondering van de Rencommissarissen,
moeten de paarden op dezelfde wijze volgens de stijgende volgorde van de loting, in
hun startingbox plaatsnemen.
Nochtans kan de starter uit eigen initiatief deze orde veranderen als hij van mening is
dat dit het goede verloop van het invoeren van de paarden in de startingboxen kan
vergemakkelijken.
Iedere jockey die zijn paard in een andere startingbox laat plaatsnemen dan deze hem
door de loting van de plaatsen aan de koord werd toegekend, kan door de
Rencommissarissen met een boete van 150 euro tot 1.500 euro bestraft worden of met
een rijverbod, behalve als deze situatie het gevolg is van een instructie die door de
starter aan de jockey gegeven werd.
Enkel de starter of zijn vertegenwoordiger is gemachtigd om een hulpmiddel te
gebruiken om een paard in zijn startingbox te laten plaatsnemen.
Tenzij de trainer of zijn vertegenwoordiger op het ogenblik van de bevestiging van
deelname van zijn paard aan de ren, een schriftelijke verklaring afgelegd heeft die het
gebruik van de aangewezen hulpmiddelen om het te laten plaatsnemen in zijn
startingbox verbiedt, is de starter gerechtigd om van deze middelen gebruik te maken.
In ieder geval kan een van deze hulpmiddelen gebruikt worden bij een paard dat nooit
gelopen heeft.
Als de starter van mening is dat een paard te veel moeilijkheden maakt om in zijn
startingbox die hem toegekend werd, plaats te nemen, kan hij het in de buitenste
startingbox plaatsen ofwel besluiten dat het paard zich niet meer onder zijn orders
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bevindt. Een lijst van moeilijke paarden kan door Jockey Club opgesteld worden. De
paarden die op deze lijst ingeschreven worden of die het onderwerp uitmaken van een
schriftelijke uitzonderingsaanvraag vanwege hun trainer, worden van de lottrekking
betreffende de plaats aan de koord uitgesloten en worden door de starter aan de
buitenkant geplaatst.
Start met de rekker of met de vlag.
Voor de vlakke rennen waarin het vertrek met de rekker of met de vlag gegeven wordt,
beveelt de starter de jockeys om hun paard vlakbij de vertreklijn te plaatsen. De paarden
moeten zoveel mogelijk stilstaand en met het aangezicht naar de vertreklijn gehouden
worden.
Voor hindernisrennen waarvan het vertrek met de rekker of met de vlag plaatsvindt,
beveelt de starter de jockeys om hun paard in stap naar de vertreklijn te leiden. In
hindernisrennen kan geen enkel paard vanaf het zich onder de orders van de starter
bevindt, aan de hand gehouden worden.
De starter kan beslissen om moeilijke paarden aan de buitenkant of in een tweede rij te
plaatsen. Als een paard te veel moeilijkheden maakt, kan de starter het vertrek geven
zonder dat dit paard zich perfect in plaats gesteld heeft of beslissen dat dit paard
opgehouden heeft met zich onder zijn orders te bevinden.
Een lijst van moeilijke paarden kan door Jockey Club opgesteld worden. De paarden,
ingeschreven die op deze lijst, worden van de lottrekking uitgesloten en worden door de
starter aan de buitenkant of achteraan geplaatst.
Het is de jockeys verboden te proberen te vertrekken voordat de rekker wordt losgelaten
of voordat het signaal van vertrek gegeven wordt.

ART.31
PAARD DAT AAN DE START ONVOLDOENDE AFGERICHT, MOEILIJK OF
GEVAARLIJK IS.
I. De Rencommissarissen kunnen, na gecontroleerd te hebben dat het gedrag van een paard
aan de start wel degelijk het gevolg is van een gebrek aan africhting, de verantwoordelijke
trainer bestraffen met een boete waarvan het bedrag voor de eerste keer de 75 euro niet zal
overschrijden, behalve als het gebrek aan africhting het terugtrekken van het paard uit de
ren tot gevolg heeft gehad. In geval van recidive, kunnen de Rencommissarissen aan de
trainer van het paard een boete opleggen die 800 euro niet overschrijdt.
II. De Rencommissarissen kunnen een paard, dat onvoldoende afgericht is om te vertrekken
of waarvan het moeilijk of gevaarlijke gedrag de start kan verstoren en de veiligheid van de
andere deelnemers in gevaar kan brengen, voor een bepaalde duur verbieden te lopen.
De Jockey Club zal zich voor deze duur verzetten tegen iedere inschrijving en deelname van
het paard aan rennen die aan deze Code en Reglementen onderworpen worden en kan van de
verantwoordelijke trainer eisen het paard aan nieuwe testen te onderwerpen, onder de
omstandigheden die zij zal bepaald hebben, alvorens dit paard toe te staan om terug te lopen.
III. De Rencommissarissen kunnen beslissen dat een paard niet aan de ren zal deelnemen als
zij van mening zijn dat de moeilijkheden die het heeft veroorzaakt of dat het incident
waarvan het voor het vertrek slachtoffer werd, van die aard zijn om het te verhinderen zijn
kansen in de ren te verdedigen.
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ART. 32
BEVEL VOOR HET STARTSEIN.
De starter kan het startsein slechts geven nadat de toelating ervoor van de Rencommissarissen
of hun vertegenwoordiger ontvangen werd.

ART. 33
GELDIGHEID VAN DE START
I. De starter beslist over de geldigheid van de start.
II. Wanneer hij beslist dat het vertrek niet geldig is, moet hij zijn vlag omhoogsteken en de
vlaggendrager die op ongeveer twee honderd meters na de start geplaatst is, moet dit gebaar
herhalen. Hij kan eveneens een geluidssein of een lichtsignaal, dat op ongeveer 250 meters
na de start worden geplaatst, in werking stellen.
Bij deze signalen moeten de jockeys hun paarden inhouden en zich onmiddellijk terug
onder de orders van de starter plaatsen. Het is derhalve aan de Rencommissarissen om te
beslissen wanneer de nieuwe start gegeven zal moeten worden.
III. Als de Rencommissarissen van mening zijn dat een verkeerde handeling vanwege de
starter of de vlaggendrager het goede verloop van de ren heeft verhinderd, moeten zij de
proef annuleren. Zij kunnen voorstellen de ren naar een andere datum te verplaatsen, door
het eventueel op een andere hippodroom te organiseren en door eventueel het parcours en de
afstand te wijzigen. In geval van onmogelijkheid, wordt de proef definitief geannuleerd.

ART. 34
SANCTIES VAN TOEPASSING OP BIJ DE START ONGEDISCIPLINEERDE JOCKEYS.
De Rencommissarissen kunnen van ambtswege, of op verzoek van de starter, een boete van
30 euro tot 150 euro, of een rijverbod opleggen, aan de jockey die probeert om bij het vertrek
een ongeoorloofd voordeel te halen of die door zijn gebrek aan discipline het vertrek moeilijk
maakt.
Als een jockey het parcours voortzet terwijl de vlaggendrager erop heeft gewezen dat het
vertrek niet geldig is, kunnen de Rencommissarissen hem een boete van 300 euro tot 1.000
euro of een verbod om voor een bepaalde tijd te rijden, opleggen.
Als een jockey zijn paard te laat inhoudt dat derhalve een te belangrijk parcours aflegt om
toegelaten te kunnen worden om het vertrek te hernemen, is het verbod om voor een bepaalde
tijd te rijden, verplicht.
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4. HET PARKOERS
1ste Afdeling : Verbodsbepalingen en verplichtingen betreffende de regelmatigheid van het
verloop van de rennen.

ART. 35
VERBODSBEPALINGEN EN VERPLICHTINGEN BETREFFENDE EIGENAARS EN
TRAINERS.
I. Het is verboden een paard te laten vertrekken dat niet in conditie is om zijn kans te
verdedigen.
II. Het is verboden één of meer paarden in een ren te laten vertrekken zonder de intentie te
hebben om de ren te winnen of om erin het best mogelijke resultaat te behalen of om door
een willekeurig middel een paard te verhinderen te winnen of het best mogelijke resultaat te
behalen.
III. Het is verboden om aan een jockey instructies te geven die van dien aard zijn om een
paard te verhinderen te winnen of om het de best mogelijke resultaat te behalen.
IV. De trainer is verplicht om mondeling onmiddellijk na de ren aan de Rencommissarissen
of schriftelijke binnen de drie dagen die volgen op de dag van de ren aan het Directiecomité,
alle verklaringen te leveren die de prestatie van een van zijn paarden, die hij niet met de
capaciteiten van het paard in overeenstemming acht, rechtvaardigen. De Rencommissarissen
en het Directiecomité kunnen de gegeven uitleg openbaar maken.

ART. 36
VERBODSBEPALINGEN EN VERPLICHTINGEN BETREFFENDE DE JOCKEYS
I. Iedere jockey moet vanaf het vertrek tot aan de aankomst van de ren, door deze Code en
Reglementen te eerbiedigen, al het mogelijke doen om zijn paard toe te laten om te winnen
of om het best mogelijke resultaat te behalen en het te blijven aansporen tot aan de
aankomstlijn zonder verplicht te zijn om op zijn rijzweep een beroep te doen.
II. Het is aan een jockey verboden zijn paard aan te sporen met behulp van een ander middel
dan een reglementaire rijzweep om het parcours uit te lopen of om een hindernis te
overschrijden. Sporen en elk instrument van elektrische stimulering zijn strikt verboden.
III. Het is verboden aan een jockey om eender welk communicatiemiddel te gebruiken
tussen het moment waarop hij voor een ren waarin hij moet rijden in de voorstellingsring
komt en dat van het wegen na de ren.
IV. Het is gedurende het parcours aan een jockey verboden de stoppen die in de oren van
zijn paard zouden geplaatst zijn, te verwijderen.
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ART. 37
SANCTIES VOOR DE OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERBODSBEPALINGEN
EN DE VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET DE REGELMATIGHEID VAN HET
VERLOOP VAN DE RENNEN
I. Iedere persoon die de richtlijnen inzake de verbodsbepalingen en de verplichtingen die in
artikel 35 en 36 hierboven bepaald worden, overtreedt en met name iedere persoon die door
een of ander willekeurig middel een paard verhinderd heeft te winnen of om het best
mogelijke resultaat te behalen en iedere persoon die schuldig bevonden is aan
medeplichtigheid, kan door de Rencommissarissen en door de Tuchtcommissie, volgens de
omstandigheden, bestraft worden met een van de sancties die in deze Code en Reglementen
bepaald worden en die van toepassing zijn op de eigenaars, trainers en jockeys.
De persoon kan eveneens uitgesloten worden van de lokalen die voor het wegen bestemd
zijn, alsmede van de terreinen die onder de bevoegdheid van de renvereniging geplaatst
zijn.
Het of de betrokken paarden kunnen door de Tuchtcommissie uitgesloten worden.
II. Het Directiecomité kan zich ten bewarende tittel voor een bepaalde duur verzetten tegen
de inschrijving of tegen het vertrek van een paard in een handicapren en eventueel in elke
openbare ren zolang dat een onderzoek betreffende een/de prestatie(s) van dit paard door de
instanties van Jockey Club krachtens artikelen 35 en 36 van deze Code en Reglementen aan
de gang is.
Na afloop van het onderzoek, als een sanctie tegen de eigenaar, trainer of jockey wordt
uitgesproken, kan het Directiecomité zich eveneens voor een bepaalde duur verzetten tegen
de inschrijving of het vertrek van een paard in handicaps en eventueel in elke paardenren.
III. Iedere persoon die schuldig bevonden wordt om op ieder andere persoon een poging tot
corruptie uitgeoefend te hebben om het resultaat van een ren te vervalsen, al dan niet met
een effect tot gevolg en iedere persoon die schuldig bevonden is aan medeplichtigheid,
moet door de Tuchtcommissie van het recht beroofd worden om een paard in te schrijven, te
laten lopen, te trainen of te rijden en moet van de lokalen die voor het wegen bestemd zijn
alsmede van de trainingsterreinen die onder de bevoegdheid van de renvereniging worden
geplaatst, uitgesloten worden.
2de Afdeling : Controle van het parkoersverloop.

ART. 38
CONTROLE VAN DE GEDRAGINGEN VAN DE JOCKEYS BIJ DE START.
Wanneer het vertrek gegeven werd, moeten de jockeys gedurende de eerste 200 meters hun
lijn houden, vervolgens moeten ze ervoor zorgen om geen concurrent te hinderen door van
richting te veranderen.
Iedere jockey die het goede verloop van het vertrek verstoord heeft, kan door de Rencommissarissen met een boete van 45 euro tot 800 euro al dan niet gekoppeld aan een rijverbod,
bestraft worden.
Iedere jockey die zijn lijn gedurende de eerste 200 meters niet gehouden heeft kan door de
Rencommissarissen met een boete van 10 tot 500 euro of met een rijverbod bestraft worden.
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ART. 39
CONTROLE VAN DE HINDERINGEN EN HET GEDRANG GEDURENDE HET
PARKOERS.
I. Beslissingen van toepassing op de paarden. In een vlakke of in een hindernisren,
wanneer een paard of een jockey, in om het even welke plaats van het parkoers met een
willekeurig middel, één of meer zich van zijn concurrenten geduwd, weggedrongen of
belemmerd heeft, kunnen de Rencommissarissen het paard diskwalificeren of achteruit
plaatsen door het achter het paard of de paarden te plaatsen die het belemmerd heeft.
Het paard wordt gediskwalificeerd wanneer het de plaats verliest die het aan de aankomst
had en van het klassement uitgesloten werd. Het wordt achteruitgeplaatst wanneer het de
plaats verliest die het aan de aankomst had maar op een van de volgende plaatsen
geklasseerd wordt.
Evenwel als een incident de val van een paard of een jockey heeft veroorzaakt en dat de
Rencommissarissen beslissen om de verantwoordelijke jockey te verbieden om krachtens
paragraaf II. hierna te rijden, moeten zij zijn paard diskwalificeren.
Anderzijds in hindernisrennen zijn hinderingen of gedrangen die uit de ongecontroleerde
bewegingen van de paarden bij het overschrijden van de hindernissen volgen, niet vatbaar
om hun diskwalificatie of achteruitstelling tot gevolg te hebben.
In vlakke of hindernisrennen kan hetzelfde gelden voor hinderingen of gedrangen die het
gevolg zijn van een uitzonderlijke wijziging van het parkoers gedurende de ren.
Wanneer een eigenaar verschillende paarden in dezelfde ren laat vertrekken en dat een van
zijn paarden of zijn jockey één of meer van zijn concurrenten door een willekeurig middel
duwt, hindert of wegdringt, kunnen alle paarden van deze eigenaar die aan de ren
deelgenomen hebben, derhalve door de Rencommissarissen gediskwalificeerd of
achteruitgesteld worden. Deze voorschriften zijn eveneens van toepassing op de paarden
waarin de eigenaars, vennoten, huurders of verhuurders gemeenschappelijke belangen
hebben en die voor de weddenschappen gekoppeld werden.
II. Beslissingen van toepassing op de jockeys. Wanneer een paard of een jockey, op om
het even welke plaats van het parkoers door een willekeurig middel één of meer van zijn
concurrenten geduwd, gehinderd of weggedrongen heeft, moeten de Rencommissarissen op
de jockey een sanctie binnen deze Code en Reglementen toepassen, tenzij zij oordelen dat
het incident niet te wijten is aan een fout van zijnentwege. Als zij van mening zijn dat de
fout van de jockey vrijwillig of gevaarlijk was, moeten zij die jockey verbieden om voor een
bepaalde duur, die niet minder dan twee renmeetings kan zijn, te rijden als het de val van
een concurrent tot gevolg heeft gehad.
De Rencommissarissen kunnen eveneens een jockey bestraffen waarvan het onregelmatige
gedrag een ongeval zou kunnen veroorzaakt hebben. Het verbod om te rijden wordt in een
“aantal renmeetings” uitgesproken en moet onmiddellijk door de Rencommissarissen aan de
geïnteresseerde bekendgemaakt worden. De kennisgeving van de beslissing gaat
automatisch met een aanvraag tot uitbreiding voor alle rennen die aan deze Code en
Reglementen worden onderworpen, gepaard.
In de achtenveertig uur die volgen op het verstrijken van de beroepstermijn van drie dagen,
breidt het Directiecomité van Jockey Club het verbod te rijden uit tot alle rennen die aan
deze Code en Reglementen onderworpen worden, alsmede tot alle rennen in het buitenland.
Het verbod wordt de volgende renmeeting die volgt op de dag van de kennisgeving, van
kracht, tenzij het comité beslist om een feit te vermelden dat niet door de eerste rechters
onderzocht werd en om zich over het geheel van de zaak, overeenkomstig de
beroepsprocedure, uit te spreken.
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Echter als de jockey reeds het onderwerp van een kennisgeving van een rijverbod in België
of in het buitenland uitmaakt, die op de data van de renmeetings van toepassing zijn en die
zich gedeeltelijk of volledig overlappen met het nieuwe verbod dat hem bekendgemaakt
werd, zal het nieuwe rijverbod slechts in werking treden bij de volgende renmeeting die
degene volgt waarvoor hij reeds verboden is geweest te rijden.
Niettemin zal iedere jockey die krachtens deze Code en Reglementen met een rijverbod van
een maximumduur van 4 dagen wordt bestraft, ieder kalenderjaar van een vrijstelling van
één dag kunnen genieten op voorwaarde dat hij de schriftelijke aanvraag ter zake aan het
Directiecomité heeft gericht en dat deze de dag voor de dag van de definitieve sluiting van
de vertrekkerverklaring de Jockey Club bereikt heeft.
Door de hierboven vermelde voorschriften moet iedere jockey die in een renmeeting rijdt die
aan deze Code en Reglementen wordt onderworpen, nadat hij een ren betwist heeft in het
buitenland, zich aan de verplichte formaliteiten schikken die door §II van artikel 15 van deze
Code en Reglementen worden bepaald.

ART. 40
VERGISSING VAN PARKOERS
I. Verplichting van de jockeys om het parkoers te kennen. De jockeys dienen het
parkoers te kennen dat ze moeten afleggen.
II. Sanctie van het paard en de jockey die het parkoers niet uitvoeren. Wanneer een
paard het parkoers dat voor een vlakke of hindernisren werd aangegeven,niet uitvoert moet
het door de Rencommissarissen gediskwalificeerd worden.
Bovendien in de hindernisrennen, tenzij de jockey alvorens de aankomstlijn te overschrijden
zijn paard terugleidt naar de plaats waar het paard het verplichte parkoers niet gerespecteerd
heeft en het parkoers vervolgens regelmatig uitvoert, moeten de Rencommissarissen elk
paard diskwalificeren dat
• Aan de binnenkant passert van de vlaggetjes die een verandering van
richting aanwijzen.
• Niet alle hindernissen in de richting en in de aangegeven volgorde
overschrijdt, behalve als de Rencommissarissen van mening zijn dat
uitzonderlijke omstandigheden of een duidelijk gevaar alle concurrenten
verhinderd hebben om een hindernis te overschrijden.
• De hindernissen niet tussen de vlaggetjes die ze bepalen, overschrijdt.
• Niet tussen de vlaggetjes die een verplichte doorgang van het parkoers
aangeven, passeert.
Evenwel kunnen de Rencommissarissen uitzonderlijk beslissen om een paard dat een
vlaggetje of een piket niet geëerbiedigd heeft, of dat een bijkomende, in het uit te voeren
parkoers niet voorziene hindernis gesprongen heeft, niet te diskwalificeren als het
klaarblijkelijk gehinderd werd om het parkoers correct uit te voeren en op voorwaarde dat
het geen terrein heeft gewonnen op zijn concurrenten.
Onder voorbehoud van het geval dat in de vorige alinea vermeld werd, moet iedere jockey
die zich van parkoers vergist of die het niet uitgevoerd heeft en toch de ren blijft verder
zetten, door de Rencommissarissen bestraft worden, ofwel met een boete van 30 euro tot 800
euro, ofwel met een rijverbod van bepaalde duur.
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III. Jockey die zich van aankomstlijn vergist. De jockey die zich van aankomstlijn
vergist kan door de Rencommissarissen met een boete van 75 euro tot 1.500 euro bestraft
worden die op hun vraag door de Tuchtcommissie tot 8.000 euro verhoogt kan worden.
Bovendien kunnen de Rencommissarissen volgens de omstandigheden en de ernst van de
fout hem verbieden om voor een bepaalde duur te rijden.

ART. 41
VERLATEN VAN DE PISTE.
I. Sanctie voor het paard dat de piste verlaten heeft. De Rencommissarissen, moeten een
paard niet diskwalificeren dat buiten de piste gegaloppeerd heeft, als tegelijk aan beide
volgende voorwaarden voldaan is:
1° Het paard de piste verlaten heeft omdat het klaarblijkelijk slachtoffer van
uitzonderlijke omstandigheden is geweest of omdat het een oncontroleerbare beweging
door zijn jockey gemaakt heeft op een plaats waar de piste niet door een
ononderbroken omheining afgesloten. is
2° heeft het paard geen terrein gewonnen op zijn concurrenten door de piste te
verlaten.
Als aan de hierboven vermelde voorwaarden niet voldaan is, moeten de Rencommissarissen
het paard diskwalificeren tenzij zijn jockey, alvorens de aankomstlijn te overschrijd, het de
piste laat vervoegen op de plaats waar het de piste verlaten heeft en vervolgens het parkoers
regelmatig beëindigt.
II. Sanctie voor de jockey die zijn parkoers voortgezet heeft na de piste verlaten te
hebben. Onder voorbehoud van het geval in de vorige paragraaf vermeld, wordt de jockey
die aan de ren blijft deelnemen nadat zijn paard de piste verlaten heeft en zonder de piste
vervoegd te hebben op de plaats waar het de piste verlaten heeft, moet door de
Rencommissarissen met een boete van 30 euro tot 800 euro bestraft worden, al dan niet
gekoppeld aan een rijverbod.

ART. 42
WEIGEREN VAN EEN HINDERNIS.
Iedere jockey waarvan het paard een hindernis weigert kan altijd opnieuw terugrijden en
proberen om het ze te laten overschrijden.
Evenwel als een paard, door het feit van deze pogingen, één of meer van zijn concurrenten
gehinderd of belemmerd heeft, kunnen de Rencommissarissen het diskwalificeren of
achteruitstellen en moeten ze de jockey sanctioneren.

ART. 43
JOCKEYS DIE VALLEN TIJDENS HET PARKOERS.
Een paard moet het parkoers afleggen zonder dat op geen enkel moment zijn jockey de voet
aan de grond zet.
Iedere jockey die op een willekeurige plaats van het parkoers, een voet aan de grond zet wordt
geacht op deze plaats gevallen te zijn.
Het paard waarvan de jockey gedurende het parkoers gevallen is, kan niet aan de aankomst
geklasseerd worden en zijn jockey moet het niet herbestijgen.
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In geval van overtreding van deze voorschriften moeten de Rencommissarissen het paard
diskwalificeren en kunnen de verantwoordelijke jockey een boete van 30 euro tot 800 euro of
een rijverbod opleggen.

ART. 44
SANCTIE VOOR DE JOCKEY DIE ZIJN RIJZWEEP VERKEERDELIJK GEBRUIKT.
I. De Rencommissarissen kunnen ofwel een boete van 30 euro tot 800 euro of een rijverbod
opleggen aan alle jockeys die hun rijzweep onmiskenbaar verkeerd gebruikt hebben.
II. De Rencommissarissen kunnen dezelfde sancties toepassen op alle jockeys die hun
rijzweep tegen een concurrent gebruiken of op alle jockeys die de rijzweep van een
concurrent afnemen.

ART. 45
REN WAARVAN HET VERLOOP VERSTOORD WORDT.
I. Stopzetten van een ren. Uitzonderlijk, als er zich na een geldige vertrek een ernstig
incident voordoet dat de veiligheid van de concurrenten in gevaar schijnt te kunnen brengen
of het resultaat van de ren zou kunnen vervalsen, kunnen de Rencommissarissen de ren
stopzetten. Deze beslissing moet onmiddellijk door een aangepast geluid- of visueel middel
aan de concurrenten ter kennis gebracht worden.
De ren kan niet dezelfde dag terug plaatsvinden als de koppaarden op het moment dat zij
werd stopgezet reeds meer dan een derde van het parkoers afgelegd hebben, of in een
hindernisren reeds meer dan drie hindernissen overschreden hebben.
Evenwel, wanneer het parkoers dat door de concurrenten afgelegd werd, groter is dan de
hierboven bepaalde limieten, maar als de gewone meerderheid van de eigenaars of hun
vertegenwoordigers schriftelijk en individueel vragen dat de ren nog dezelfde dag zou
plaatsvinden, kunnen de Rencommissarissen dit toestaan.
Elk paard waarvan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger niet wenst dezelfde dag te herlopen
zouden kunnen herlopen zonder onderworpen te worden aan de termijnen vastgelegd in de
beschikkingen van artikel 4 van dit hoofdstuk van de Code en Reglementen.
Als de ren nog dezelfde dag kan plaatsvinden, kunnen de Rencommissarissen beslissen dat
enkel de concurrenten die er aan deelnamen op het ogenblik dat het incident zich heeft
voorgedaan dat het stopzetten van de ren tot gevolg heeft gehad, eraan kunnen deelnemen.
Het vertrek ervan moet op dezelfde plaats gegeven worden als waar het voor de proef waarvan
het verloop is stopgezet, gegeven werd.
In geval van de door de Rencommissarissen erkende onmogelijkheid de ren te herlopen,
kunnen deze voorstellen om de ren tot een latere datum, voorzien in het tijdschema van de
rennen, uit te stellen of naar een andere hippodroom te verplaatsen, door eventueel de
oorspronkelijk voorziene afstand en het parkoers te wijzigen en voor de uitgestelde proef ofwel
de handhaving, ofwel de nietigverklaring van de inschrijvingen, de rouwgeldverklaringen en
verklaarde vertrekkers, ofwel eventueel beslissen om ze te reserveren voor de paarden die op de
hippodroom als vertrekker bevestigd werden of voor de paarden die het vertrek genomen
hebben of voor de paarden die er nog aan deelnamen op het ogenblik dat de ren stopgezet is.
Als de ren niet uitgesteld kan worden, wordt zij definitief geannuleerd.
II. Gelopen ren waarvan het verloop verstoord werd. Als uitzonderlijke omstandigheden
het verloop van een ren verstoord hebben, is het aan de Rencommissarissen om te oordelen
dat zij de ren moeten annuleren die, in dit geval, niet dezelfde dag kan plaatsvinden. Zij
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kunnen voorstellen om de ren tot een latere datum, voorzien in het tijdschema van de
rennen, uit te stellen of naar een andere hippodroom te verplaatsen, door eventueel de
oorspronkelijk voorziene afstand en het parkoers te wijzigen en voor de uitgestelde proef
ofwel de handhaving, ofwel de nietigverklaring van de inschrijvingen, de
rouwgeldverklaringen en verklaarde vertrekkers ofwel eventueel beslissen om ze te
reserveren voor de paarden die op de hippodroom als vertrekker bevestigd werden of voor
de paarden die het vertrek genomen hebben of voor de paarden die er nog aan deelnamen op
het ogenblik wanneer de ren stopgezet is.
Als de ren niet uitgesteld kan worden, wordt zij definitief geannuleerd.
III. Voorwaarden voor het uitstellen van de ren. Het verplaatsen van de geannuleerde ren
vereist het voorafgaand akkoord van de renvereniging en van het Directiecomité van de
Jockey Club.

ART. 46
TOELATING OM EEN GEWOND PAARD TE LATEN EUTHANASEREN EN
LIJKSCHOUWING OP EEN DOOD PAARD.
De Rencommissarissen kunnen de dierenarts van dienst machtigen om een gewond paard te
euthanaseren, wanneer deze ze over een dergelijke noodzaak inlicht. Zij kunnen eveneens tot
de lijkschouwing van elk vertrekkend verklaard paard laten overgaan dat op de hippodroom
overlijdt.

ART. 47
VOORSCHRIFTEN VAN TOEPASSING OP EEN GEVAARLIJK PAARD.
I. De Rencommissarissen kunnen aan het Directiecomité vragen om een paard dat de
regelmatigheid van de ren in gevaar gebracht heeft of door zijn gevaarlijk gedrag een
ongeval veroorzaakt heeft, te verbieden te lopen.
II. De Rencommissarissen of het Directiecomité kunnen zich tegen het vertrek en de
inschrijving van een paard dat de regelmatigheid van de ren in gevaar gebracht heeft of door
zijn gevaarlijk gedrag een ongeval veroorzaakt heeft, verzetten.

5. AANKOMST

ART.48
KLASSEMENT VAN DE PAARDEN AAN DE AANKOMST
I. Bepaling en bekendmaking van het voorlopige klassement. De regisseur moet noteren
in welke volgorde de eerste zeven paarden de aankomstlijn hebben overschreden. Hij moet
eveneens de afstanden noteren tussen deze verschillende paarden, met als maatstaf hetzij een
paardlengte of een fractie van een paardlengte, hetzij een hals- of een korte halslengte, hetzij
een hoofd, een kort hoofd of een neuslengte.
Het klassement wordt uitsluitend bepaald in functie van de positie van de neus van de
paarden bij het overschrijden van de aankomstlijn.
Van zodra de paarden de aankomstlijn hebben overschreden, laat de regisseur het voorlopige
klassement omroepen.
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II. Gebruik van de fotofinish. Als de regisseur twee of meerdere paarden niet heeft kunnen
scheiden of als hij meent dat het wenselijk is meer zekerheid in te bouwen in zijn beslissing,
kan hij besluiten om gebruik te maken van de officiële aankomstfoto, wanneer de renbaan is
uitgerust met zo’n installatie. Zijn beslissing wordt openbaar gemaakt.
De regisseur onderzoekt dan onverwijld de fotofinish en is als enige bevoegd om te beslissen
over de volgorde van aankomst van de paarden. Hij kan aan de Rencommissarissen uitstel
vragen, dat meer dan vijftien minuten kan bedragen, om de fotofinish te beoordelen, te
rekenen vanaf het exacte tijdstip van de aankomst en die de verrichtingen van de volgende
ren niet onderbreekt.
Wanneer ten gevolge van een geval van overmacht, de gevraagde foto niet genomen is of
niet duidelijk is, verklaart de regisseur dat de foto onmogelijk te beoordelen is en laat hij zijn
klassement bekendmaken, zoals dat is vastgesteld overeenkomstig de voorgaande
bepalingen.
III. Dead heat. Er is sprake van een dead heat wanneer twee of meerdere paarden samen de
aankomstlijn overschrijden en de regisseur van mening is dat hij niet kan bepalen welk paard
als eerste de aankomstlijn is gepasseerd.
Wanneer twee of meerdere paarden gelijktijdig over de aankomst komen (dead heat) voor de
eerste plaats of voor een andere plaats, moeten hun eigenaars de totaliteit van de sommen die
aan hen zouden toegekomen zijn als de regisseur hen had kunnen scheiden, gelijkmatig
verdelen.
IV. Eindklassement. Het klassement dat bekendgemaakt wordt volgens de aanwijzingen
van de regisseur is voorlopig. Het wordt pas definitief wanneer het wordt bekendgemaakt na
het einde van de verrichtingen na de ren.
Het eindklassement wordt samengesteld door de zeven paarden die door de regisseur zijn
geklasseerd. Enkel van deze paarden zullen de jockeys na de ren worden gewogen, behalve
wanneer de Rencommissarissen beslissen om een algemene weging uit te voeren.
De paarden die een allocatie krijgen, met uitzondering van degene die wordt toegekend aan
de winnaar, worden geplaatste paarden genoemd. De zeven paarden die het klassement
uitmaken, worden de geklasseerde paarden genoemd.

ART.49
RECHTZETTING VAN HET KLASSEMENT VAN EEN REN
I. Alvorens het klassement bevestigd wordt door de bekendmaking ervan, waardoor het
einde van de verrichtingen na de ren wordt aangegeven, of gedurende een termijn van één
maand na de ren, kunnen de Rencommissarissen, het Directiecomité of de Tuchtcommissie
tussenkomen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de regisseur, teneinde een
schrijffout of een fout in verband met de interpretatie van het fotografisch document dat
dienst heeft gedaan om het klassement op te maken, recht te zetten.
Er kan tegen het klassement dat na een ren is opgemaakt, beroep aangetekend worden bij de
Verhaalcommissie, volgens de condities inzake termijnen en voorwaarden voorzien voor het
beroep, zoals ze in onderhavige Code en Reglementen vastgelegd zijn.
II. De beslissing betreffende de rechtzetting moet binnen een termijn van twee maanden na
de ren genomen worden.
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6. VERRICHTINGEN NA DE REN
1ste Afdeling : Definities van de verrichtingen na de ren

ART. 50
De verrichtingen na de ren bestaan uit :
- de controle van de terugkeer van de concurrenten na de ren,
- de controle van het gewicht van de jockeys,
- de controle van de identiteit van de paarden die een allocatie krijgen.
2de Afdeling: Terugkeer van de concurrenten na de ren
ART. 51
TERUGKEER VAN DE PAARDEN NAAR DE AANGEWEZEN PLAATS EN VAN DE
JOCKEYS NAAR DE WEGING
I. Terugkeer van de paarden naar de aangewezen plaats. Na de ren moeten de paarden
die door de aankomstrechter bij de eerste zeven zijn geklasseerd, in voorkomend geval
vergezeld van de paarden waarmee ze gekoppeld worden voor de weddenschappen en de
paarden aangeduid door de Rencommissarissen, door hun jockey naar de daartoe voorziene
plaats geleid worden.
De paarden die te vorderen worden gesteld en waarop kan geboden worden, moeten
eveneens door hun jockey naar de plaats gebracht worden die is aangewezen door de
Rencommissarissen.
De paarden mogen deze plaats niet verlaten alvorens hun respectieve jockey is gewogen.
II. Terugkeer van de jockeys naar de weging. De betreffende jockeys mogen geen voet
aan de grond zetten alvorens de aangewezen plaats bereikt te hebben.
Nadat ze op deze plaats voet aan de grond hebben gezet, moeten de jockeys zelf hun paarden
afzadelen en zich daarna onmiddellijk laten wegen, daarbij elk contact vermijdend.
Indien ten gevolge van een ongeval of een geval van overmacht, het voor een jockey
onmogelijk is om te paard terug te keren naar de aangewezen plaats, moet hij te voet
terugkeren om zich te laten wegen of daar naartoe geleid worden onder toezicht van een
Rencommissaris of diens afgevaardigde. De Rencommissarissen kunnen uitzonderlijk afzien
van de weging na de ren, indien een jockey het slachtoffer is geworden van een ernstig
ongeval en hij onmiddellijk moet overgebracht worden naar een verzorgingscentrum.
III. Sanctie voor het niet respecteren van de regels inzake de terugkeer van de
concurrenten. De Rencommissarissen moeten, behalve in geval van overmacht of indien
het duidelijk onmogelijk is om het gewicht te wijzigen, het paard diskwalificeren waarvan
de jockey :
- afstijgt vóór de aangewezen plaats en aldus terugkeert om zich te laten wegen zonder
dat zijn terugkeer gecontroleerd is kunnen worden.
- hoewel hij is afgestegen op de aangewezen plaats, zich niet aanmeldt voor de weging of
zich daar niet aanmeldt overeenkomstig de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
De Rencommissarissen kunnen het paard diskwalificeren waarvan de jockey zich niet
aanmeldt voor de weging na de ren binnen een termijn van vijf minuten na het wegen van de
andere jockeys van deze ren.
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Het paard dat voor de weddenschappen aan een om deze redenen gediskwalificeerde paard
gekoppeld is, kan eveneens gediskwalificeerd worden.
De Rencommissarissen moeten een boete opleggen van 15 tot 1.500 euro aan de jockey die
de regels inzake de terugkeer van de concurrenten heeft geschonden.
Indien een paard dat eindigde op een plaats die recht geeft op een allocatie, wordt
gediskwalificeerd, kunnen de Rencommissarissen, naargelang de omstandigheden, de in
gebreke zijnde jockey voor een bepaalde tijd startverbod geven of hem een boete opleggen
van 150 euro tot 1.500 euro.
3de Afdeling : Controle van het gewicht na de ren

ART. 52
I. Jockeys die moeten gewogen worden en algemene weging. De jockeys van de eerste
zeven geklasseerde paarden bij de aankomst of van de eerste negen geklasseerde paarden
aan de aankomst bij de rennen waarin zeven allocaties worden gegeven en in voorkomend
geval de jockeys van de paarden waarmee ze gekoppeld worden voor de weddenschappen,
moeten hun gewicht laten controleren na de ren.
De Rencommissarissen kunnen beslissen of deze verplichting wordt toegepast op alle
jockeys die hebben meegelopen in de ren of op sommigen onder hen.
II. Elementen die moeten gewogen worden . De jockeys moeten zich laten wegen,
voorzien van de elementen die gewogen zijn bij de weging voorafgaand aan de ren.
De genummerde zadeldoek die niet gewogen wordt, moet toch door de jockey teruggebracht
en voorgelegd worden aan de regisseur.
III. Methode voor het registreren van het gewicht. Bij de vaststelling van het gewicht
wordt geen rekening gehouden met overschrijdingen van minder dan een halve kg in
vergelijking met het geregistreerde gewicht bij de weging voorafgaand aan de ren. In de
verslagen wordt het gewicht vermeld in kg en halve kg.
IV. Jockey die zich aanmeldt met een meergewicht. Behalve in uitzonderlijke
omstandigheden, moeten de Rencommissarissen, naargelang de vastgestelde overschrijding,
een boete opleggen van 30 euro tot 1.500 euro, of een startverbod opleggen, aan de jockey
waarvan het gewicht bij de weging na de ren meer dan een halve kilogram meer bedraagt dan
het gewicht dat werd geregistreerd bij de weging voorafgaand aan de ren.
Evenwel, als de jockey zich bij de weging na de ren aanmeldt met een gewicht dat het
maximumgewicht overschrijdt dat voortvloeit uit de voorwaarden van de ren en de toepassing
van de meerbelastingen en/of gewichtsverminderingen die op hem betrekking hebben, zoals
gedefinieerd in onderhavige Code en Reglementen, moeten de Rencommissarissen hem
sanctioneren met een rijverbod.
De boete kan eveneens worden opgelegd aan de trainer, als hij verantwoordelijk wordt geacht
voor de vastgestelde gewichtsoverschrijding.
Gewichtsoverschrijdingen die worden vastgesteld bij de weging na de ren kunnen geen
aanleiding geven tot diskwalificatie van het paard.
Als de gewichtsoverschrijding het gevolg is van een wijziging door de jockey van de elementen
waarmee hij zijn gewicht heeft laten registreren bij de weging voorafgaand aan de ren, moeten
de Rencommissarissen hem een boete opleggen van 75 euro tot 1.500 euro of een rijverbod.
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V. Jockey die zich aanmeldt met te weinig gewicht. De Rencommissarissen moeten het
paard diskwalificeren van de jockey die zich bij de weging na de ren aanmeldt met een
gewicht dat lager is dan datgene wat volgt uit de voorwaarden van de ren en de toepassing
van de meerbelastingen of gewichtsverminderingen die op hem betrekking hebben.
De Rencommissarissen kunnen eveneens elk paard diskwalificeren dat toebehoort aan
dezelfde eigenaar of aan hetzelfde vennootschap dat heeft deelgenomen aan de ren.
Als de jockey zich aanmeldt met een gewicht dat lager is dan het gewicht dat werd
geregistreerd bij de weging voorafgaand aan de ren, maar dat toch hoger blijft dan of gelijk
aan het gewicht dat volgt uit de voorwaarden van de ren en de toepassing van de
meerbelastingen en gewichtsverminderingen die op hem betrekking hebben, wordt het paard
niet gediskwalificeerd.
Het verschil in gewicht moet openbaar gemaakt worden.
De Rencommissarissen kunnen, naargelang de omstandigheden, de in gebreken zijnde
jockey of de in gebreke zijnde trainer sanctioneren met een boete van 15 euro tot 1.500 euro.
Indien een paard dat geëindigd is op een plaats die recht geeft op een allocatie, wordt
gediskwalificeerd wegens het dragen van een onvoldoende gewicht omwille van een fout
van de jockey moeten de Rencommissarissen hem voor een bepaalde tijd een rijverbod
opleggen.
Indien de fout kan aan de trainer toe te schrijven is kan hem een boete van 150 euro tot
1.500 euro opgelegd worden.
Als het te lage gewicht het gevolg is van een vrijwillige wijziging door de jockey van één
van de elementen waarmee hij zijn gewicht heeft laten vaststellen bij de weging voorafgaand
aan de ren, moeten de Commissarissen hem een rijverbod voor een bepaalde tijd, opleggen.
4de Afdeling : Controle van de identiteit van de paarden die een allocatie ontvangen

ART. 53
De Rencommissarissen kunnen door de dienstdoende dierenarts of diens afgevaardigde laten
overgaan, of in geval van onmogelijkheid, zelf overgaan, tot het nazicht van de identiteit van
elk van de paarden die een allocatie krijgen in de ren.
De Rencommissarissen kunnen evenwel beslissen om niet over te gaan tot dat nazicht omwille
van uitzonderlijke omstandigheden.
In geval van niet-overeenstemming tussen het signalement vermeld op het
identificatiedocument (paspoort) en de eigenschappen van het voorgestelde paard, moeten de
Rencommissarissen het paard dat heeft deelgenomen aan de ren, diskwalificeren en daarvan de
Tuchtcommissie op de hoogte brengen, samen met een verslag en eventuele documenten ter
staving.
5de Afdeling : Verplichte aanwezigheid van de trainers en jockeys na de ren

ART. 54
Alle jockeys die zijn gestart in de ren, zijn ertoe gehouden om ter beschikking te blijven van de
Rencommissarissen en om onmiddellijk hun oproeping te beantwoorden, zolang het signaal dat
het einde van de verrichtingen aangeeft, niet is gegeven.
Bovendien zijn alle jockeys die zijn gestart in de ren en alle trainers of hun afgevaardigde die
een paard hebben laten lopen in de ren, ertoe gehouden om ter beschikking te blijven van de
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Rencommissarissen, hetzij in de ruimtes waar de wegingen plaatsvinden hetzij in de omgeving
van de stallen, en dit gedurende vijftien minuten na dit signaal.
De Rencommissarissen kunnen de jockey of de trainer of diens afgevaardigde, die deze
verplichting niet nakomt, een boete opleggen van 15 euro tot 500 euro.
6e Afdeling : Einde van de verrichtingen na de ren

ART. 55
Het einde van de verrichtingen die volgen na de ren, wordt aangegeven door de bekendmaking
van het eindklassement.
Deze bekendmaking die het eindklassement bevestigt, kan slechts gedaan worden wanneer alle
jockeys, behalve in geval van overmacht, gewogen zijn en er geen enkele klacht of geen enkel
onderzoek lopende is.

7. AAANKOOP VAN PAARDEN DIE TE VORDEREN GESTELD
WORDEN
ART. 56
DEFINITIE VAN PAARD DIE TE VORDEREN GESTELD WORDEN EN ALGEMENE
VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE AANKOOP VAN PAARDEN
WAAROP KAN GEBODEN WORDEN
I. Definitie van een paard dat te vorderen gesteld wordt. Wanneer de voorwaarden van
een ren voorzien dat alle paarden of bepaalde paarden te vorderen zijn voor een bepaalde
prijs, moet iedere meerderjarige persoon die één of meerdere paarden die hebben
deelgenomen aan de ren wenst te vorderen, een bod uitbrengen met behulp van een bulletin,
waarbij het bedrag van het bod minstens gelijk moet zijn aan de prijs die is aangeduid voor
het paard.
Na het verwerken van de bulletins, wordt elk paard dat het voorwerp heeft uitgemaakt van
een aankoop of van het hoogste bod, toegekend aan de persoon die dit bod heeft
uitgebracht.
II. Algemene voorschriften met betrekking tot de aankoop van paarden die te
vorderen gesteld worden.
Bij een ren “te vorderen” kunnen alle paarden die hebben gelopen, na de ren gevorderd
worden. Bij een gemengde ren, kunnen enkel de paarden die te vorderen gesteld werden, na
de ren gevorderd worden.
Wanneer een paard wordt gevorderd naar aanleiding van een “ren te vorderen” worden
alle inschrijvingen van dit paard die zijn onderschreven vóór de verkoop ervan, volledig
nietig, met uitzondering van diegene die zijn geregistreerd voor rennen waarvan de
algemene sluiting van de inschrijving wordt vastgelegd meer dan één maand vóór de dag
van de ren.
Met betrekking tot deze inschrijving, moet de koper schriftelijk aan de Jockey Club binnen
een termijn van vierentwintig uur na de verkoop laten weten of hij deze overneemt. In dat
geval zal hij verantwoordelijk worden voor de betalingen die gekoppeld zijn aan de
inschrijving, de forfaits, de vertrekkerverklaring en de andere onkosten voorzien voor de
ren.
De verkoop van de paarden bij “rennen te vorderen” of gemengde rennen vindt plaats
zonder garantie van de Jockey Club.
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ART. 57
AANWEZIGHEID VAN DE TE VORDEREN AANGEBODEN PAARDEN NA DE REN
I. Voorstelling van de te vorderen paarden. Na elke ren “te vorderen” of gemengde ren,
moeten de paarden waarop kan worden geboden en die geklasseerd zijn, behoudens
onmogelijkheid die door de Rencommissarissen erkend wordt, naar de plaats gebracht
worden die is aangewezen voor de voorstelling aan het publiek.
Ze moeten daar gedurende ongeveer vijf minuten rondgeleid worden, de benen ontdaan van
beenbeschermers of windels of van elk ander toebehoren die ze zouden kunnen dragen.
Bij beslissing van de Rencommissarissen kan de duur van de aanwezigheid van de paarden
minder zijn dan vijf minuten.
De andere paarden waarop zou kunnen geboden worden, moeten binnen de omheining van
de hippodroom blijven, tot het resultaat van de biedtransacties gekend is.
II. Sanctie voor het niet naleven van de verplichtingen met betrekking tot de
presentatie van de te vorderen aangeboden paarden. De Rencommissarissen kunnen aan
de trainer van het paard dat de verplichtingen zoals aangegeven in voorgaande paragraaf,
niet naleeft, een boete opleggen die niet meer bedraagt dan 150 euro.
Als om die reden de koper weigert het paard in ontvangst te nemen, blijft de verkoper de
eventuele meerprijs verschuldigd.

ART. 58
VOORWAARDEN INZAKE DE GELDIGHEID VAN HET “FORMULIER TE
VORDEREN”
I. Te gebruiken formulieren.- De formulieren die uitsluitend te gebruiken zijn voor de
aankoop van de te vorderen aangeboden paarden, zijn diegene die afgeleverd zijn door de
Vereniging die de rennen organiseert, behalve in geval van door de Rencommissarissen.
toegestane overmacht.
Elk formulier is genummerd en omvat een scheurstrookje dat hetzelfde nummer draagt. De
aanvrager van een formulier die een paard wil kopen, moet zijn naam, voornaam en
handtekening aanbrengen op het scheurstrookje van het formulier dat hij aanvraagt, zonder
de andere scheurstrookjes te raadplegen die reeds zijn ingevuld. Het scheurstrookje wordt
door de Renvereniging bewaard.
De Rencommissarissen kunnen van de persoon die een « formulier te vorderen » opmaakt,
ieder rechtvaardigend document eisen dat toelaat zijn identiteit, zijn meerderjarigheid en
zijn handtekening te verifiëren.
De Rencommissarissen kunnen weigeren om een formulier af te leveren dat is aangevraagd
voor het vorderen van een paard, als het scheurstrookje niet is ingevuld of ondertekend naar
hun voldoening of wanneer de aanvrager geen garantie kan geven over zijn solvabiliteit en
van de in bovenstaande paragrafen vermelde elementen.
De formulieren voor het vorderen van een paard zijn enkel geldig voor de meeting
waarvoor ze zijn afgeleverd. Ze worden ter beschikking gesteld van de aanvragers vanaf het
signaal dat het begin aangeeft van de weging voorafgaand aan de eerste ren van de meeting,
tot het uur dat is vastgesteld door de Rencommissarissen voor het openen van de daartoe
voorziene doos voor de betreffende ren.
In de hypothese dat een eigenaar of diens vertegenwoordiger zijn paard verdedigt, is de
vermelding van de naam en de handtekening van de betrokkene op het scheurstrookje
facultatief en kunnen ze geldig gebruik maken van andere formulieren afgeleverd door de
Vereniging die de rennen organiseert, dan diegene die zijn afgeleverd in de loop van de
meeting.
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De Rencommissarissen kunnen van de persoon die een formulier invult voor rekening van
een derde, eisen dat deze hen het schriftelijk attest voorlegt dat door deze derde is
opgemaakt en dat die persoon machtigt om genoemd paard te vorderen.
II. Inhoud van het “formulier te vorderen”- Het “formulier te vorderen” moet bevatten :
- de naam van het paard waarop een bod wordt uitgebracht, het bod in euro dat niet
lager kan zijn dan de som waarvoor het paard te vorderen wordt gesteld,
- de naam en de handtekening van diegene die het formulier heeft ingevuld, waardoor
deze laatste aansprakelijk wordt,
- de naam van de koper, als dat niet de persoon is die het formulier heeft ondertekend.
Een beroepstrainer kan uitzonderlijk op het formulier vermelden dat hij een bod doet op het
paard voor rekening van één van zijn eigenaars, zonder zijn naam te preciseren.
De trainer moet binnen de achtenveertig uur die volgen op de dag van het bod, aan de
Jockey Club schriftelijk de naam van de eigenaar mededelen die het paard heeft gekocht.
III. Indienen van het “formulier te vorderen”- De “formulieren te vorderen” moeten
verplicht in de daartoe voorziene bus worden gedeponeerd vóór het tijdstip dat door de
Rencommissarissen vastgesteld wordt voor het openen van de doos.
Geen enkel “formulier te vorderen” dat in de doos is gedeponeerd, kan door de indiener
geannuleerd worden.
IV. Ongeldig “formulier te vorderen”- Een “formulier te vorderen” is ongeldig als :
- het niet binnen de hierboven vastgestelde termijn is gedeponeerd in de daartoe
voorziene bus,
- het daarop vermelde nummer niet overeenstemt met geen enkele van de nummers
vermeld op de scheurstrookjes die worden bewaard door de Vereniging die de rennen
organiseert (uitgezonderd wanneer een eigenaar of diens vertegenwoordiger zijn paard
verdedigt),
- het niet is ingevuld en ondertekend door dezelfde persoon die het overeenstemmende
scheurstrookje heeft ingevuld en ondertekend,
- het daarop vermelde bod niet leesbaar is of kan leiden tot verwarring,
- het is ingevuld door een persoon voor rekening van een derde, die niet in staat is, als
de Rencommissarissen hem daarom vragen, om het schriftelijk attest voor te leggen
dat is opgemaakt door deze derde en dat hem machtigt om een bod uit te brengen op
het betreffende paard.

ART. 59
VOORWAARDEN VOOR TOEWIJZING VAN HET PAARD
I. Onmiddellijk na de opening wordt de daartoe voorziene doos geopend en gaan de
Rencommissarissen of hun afgevaardigde over tot het sorteren van de formulieren. Elk
paard waarop een bod is gedaan, wordt toegewezen aan de persoon die het hoogste bod
heeft gedaan.
Wanneer op het paard een bod is gedaan door een beroepstrainer voor rekening van één van
zijn eigenaars, waarvan de naam niet is vermeld op het bulletin, overeenkomstig
paragraaf II van artikel 59 van onderhavige Code en Reglementen, wordt het paard
beschouwd als zijnde toe te behoren aan de eigenaar waarvan de naam door de trainer
schriftelijk zal moeten medegedeeld zijn binnen de achtenveertig uur volgend op de dag
waarop het bod is uitgebracht.
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De trainer zal in geen geval de naam van de eigenaar kunnen wijzigen die hij zal
medegedeeld hebben aan de Jockey Club.
Indien de naam van de eigenaar-koper niet binnen de vastgestelde termijn wordt
medegedeeld, zal het paard beschouwd worden als zijnde gekocht door de trainer die
onmiddellijk de betaling daarvan zal verschuldigd zijn.
Gedurende de vastgestelde termijn is de trainer die het “formulier te vorderen” heeft
ingevuld, ten volle aansprakelijk voor het paard.
De trainer is in ieder geval ten volle aansprakelijk voor het bod dat is gedaan op het paard,
zowel ten opzichte van de eigenaar ervan als ten opzichte van de Jockey Club.
II. Als eenzelfde koper verschillende prijzen heeft geboden, zal enkel zijn hoogste bod in
aanmerking worden genomen.
III. Als er meerdere formulieren met eenzelfde bod zijn ingediend, gaan de
Rencommissarissen, of hun afgevaardigde, over tot een lottrekking die zal beslissen over
wie de voorkeur krijgt.
IV. Wanneer een paard het voorwerp uitmaakt van een vennootschapcontract of een
huurcontract en een vennoot of een huurder een “formulier te vorderen” indient voor eigen
rekening, moet hij dat uitdrukkelijk op het formulier vermelden. Zo niet wordt het paard
beschouwd als zijnde verdedigd voor rekening van het vennootschap of de huurder.
V. Als de betaling voor het paard niet plaatsvindt in de handen van de Rencommissarissen
of hun afgevaardigde, of niet naar hun voldoening wordt gegarandeerd, binnen de vijf
minuten die volgen op het einde van de verwerking van de “formulieren te vorderen”, is de
aankoop nietig of als er meerdere “formulieren te vorderen” zijn voor dit paard, zal dit
toebehoren aan de persoon die het bod heeft gedaan dat onmiddellijk daaronder komt.
VI. Als er enkel een bod is gedaan door de eigenaar van het paard dat te vorderen wordt
aangeboden, dan zal dit evenzo beschouwd worden als een bod dat aanleiding geeft tot
betaling van de sommen zoals vermeld in artikel 61 van onderhavig hoofdstuk van de Code
en Reglementen.
VII. De indiener van een “formulier te vorderen” moet zich bij het verwerken van de
formulieren ter beschikking houden van de Rencommissarissen teneneinde te antwoorden
op eventuele vragen om toelichting die de Rencommissarissen nuttig zouden achten over de
inhoud van het formulier.
Als de Rencommissarissen binnen de vijf minuten na de verwerking, van de betrokkene niet
de uitleg hebben kunnen krijgen die zij nodig achten, kunnen zij zijn formulier nietig
verklaren.

ART. 60
BEDRAG TE BETALEN DOOR DE KOPER EN WIJZE VAN BETALING VOOR HET
PAARD
I. Bedrag te betalen voor de aankoop van het paard. Naast de verplichte betalingen, is
de koper de som verschuldigd die vermeld staat op het formulier, ongeacht het klassement
van het paard.
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II. Wijze van betaling. De sommen die verschuldigd zijn bij de betaling voor de paarden
waarop een bod is ingediend, moeten betaald worden per bankcheque uitgeschreven aan de
Jockey Club, tenzij de Rencommissarissen akkoord gaan met een betaling per
overschrijving van deze sommen van de rekening van de koper vanuit het Office Central.

ART. 61
BEDRAG DAT TOEKOMT AAN DE VERKOPER EN AAN DE ORGANISERENDE
VERENIGING
I. Als het paard gekocht wordt door een derde, heeft de eigenaar-verkoper recht op de som
waarvoor hij zijn paard te koop had aangeboden. Daarnaast, in het geval de verkoopprijs
meer zou bedragen, zal het verschil gelijkmatig worden verdeeld tussen de eigenaarverkoper en de organiserende renvereniging.
Als er enkel een bod is gekomen van de eigenaar-verkoper, wordt de helft van het verschil
afgehouden van de rekening van deze eigenaar en gecrediteerd op de rekening van de
organiserende renvereniging.
De sommen die toekomen aan de eigenaarverkoper worden gecrediteerd op zijn rekening.
II. In het geval er sommen verschuldigd zijn door de verkoper aan zijn trainer, kan deze
laatste daarvan het Directiecomité op de hoogte brengen, die beslag kan leggen op de
verkoopprijs en de procedure voor opname in de forfeit-list starten.

ART. 62
GEVOLG VAN NIET-BETALING VOOR EEN GEVORDERD PAARD
Het Directiecomité kan zich verzetten tegen de inschrijving en het vertrek van een paard dat
via de procedure te vorderen gekocht is, zolang voor het paard niet effectief is betaald na de
aankoop ervan.
In geval van niet-betaling, kan de aankoop geannuleerd worden op voorwaarde dat de
verkoper ermee akkoord gaat om het paard terug te nemen. In dit geval blijft de koper of
diegene die het bulletin heeft ondertekend, het verschil verschuldigd tussen zijn bod en de
som waarvoor het paard te koop is aangeboden. Als hij dit verschil niet betaalt of als de
verkoper niet aanvaardt om het paard terug te nemen, wordt de koper of diens
vertegenwoordiger ingeschreven op de forfeit-list.

ART. 63
AANWEZIGHEID VAN DE GEVORDERDE PAARDEN
De gevorderde paarden mogen de hippodroom niet verlaten zonder dat de Rencommissarissen daarvoor de toelating hebben gegeven.
Bij het niet naleven van deze verbodsbepaling kan door de Rencommissarissen een boete
worden opgelegd die niet meer dan 150 euro mag bedragen, en als de koper om die reden
weigert het paard in ontvangst te nemen, moet de eigenaar daarnaast het bedrag betalen dat
toekomt aan de Vereniging die de rennen organiseert.
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ART. 64
LEVERING VAN HET GEVORDEREDE PAARD EN OVERMAKING VAN ZIJN
DOCUMENTEN
Tenzij anders is overeengekomen, wordt het gevorderde paard aan de koper afgeleverd
onmiddellijk na het einde van de verrichtingen na de ren en de procedures voor biologische
staalname die daarna kunnen volgen.
De eigenaar van het gevorderde paard moet zijn identificatiedocument (paspoort) gratis aan
de koper overhandigen.
Als binnen een termijn van tien dagen na de ren, het identificatiedocument (paspoort) nog
niet is bezorgd, kan de koper eisen dat de verkoper wordt ingeschreven op de forfeit-list.

ART. 65
PAARD DAT GEDISKWALIFICEERD WORDT NADAT HET GEVORDERD IS
Indien een paard, nadat het gevorderd is, het voorwerp uitmaakt van een onderzoek
waardoor het kan of moet achteruit geplaatst worden of gediskwalificeerd uit de ren waarin
het is gevorderd, of kan gediskwalificeerd worden in toepassing van de bepalingen van
onderhavige Code en Reglementen, heeft de koper de mogelijkheid om te kiezen om het
paard al dan niet te houden.
Als het gaat om een paard dat gelopen heeft terwijl het niet voldeed aan de kwalificatie- of
gewichtsvoorwaarden voorzien voor de ren, een paard dat betrokken is bij een beslissing
waartegen beroep wordt aangetekend, een paard waarvan de eerste analyse van het
biologische staal dat is afgenomen na de ren duidt op de aanwezigheid van een verboden
substantie of een paard waarvan het onderzoek naar de identiteit daarvan aantoont dat het
vervangen is, moet de eigenaar-verkoper of zijn gevolmachtigde, zonder de beslissing van
achteruitplaatsing of diskwalificatie af te wachten, de koper per aangetekende brief op de
hoogte brengen van de situatie, en dit binnen de drie dagen die volgen op de dag waarop hij
door de Jockey Club is geïnformeerd over het lopende onderzoek.
Als de koper beslist om het paard niet te houden, zal zijn beslissing slechts geldig zijn
wanneer die per aangetekende brief met ontvangstbewijs wordt medegedeeld aan de
verkoper en aan de Jockey Club, en dit binnen de drie dagen na ontvangst van de informatie.

ART. 66
SANCTIES VOOR KWAADWILLIGE DADEN
De Rencommissarissen kunnen de sancties toepassen zoals voorzien in onderhavige Code en
Reglementen op elke persoon die een formulier heeft ingediend met de bedoeling om schade
te berokkenen aan een ander of om het goede verloop van de biedtransacties te verstoren.
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8. SANCTIE VOOR EEN GEDRAG DAT HET GOEDE VERLOOP VAN
DE RENMEETING HEEFT VERSTOORD
ART. 67
De Rencommissarissen kunnen binnen de grenzen zoals gedefinieerd in onderhavige Code
en Reglementen, een sanctie opleggen aan elke eigenaar, trainer of jockey die blijk geeft van
een incorrect gedrag ten opzichte van de Rencommissarissen of één van hun aangestelde of
elk ander persoon die aanwezig is op de hippodroom.
Ze kunnen eveneens, binnen de grenzen zoals bepaald in onderhavige Code en Reglementen,
een sanctie opleggen aan elke persoon waarvan de houding of de uitlatingen op de renbaan
van die aard zijn dat ze schade kunnen toebrengen aan de reputatie van de rennen.
Ze kunnen aan de Tuchtcommissie vragen om de sanctie te verzwaren.

9. SANCTIE TEGEN OVERTREDINGEN DIE ZIJN VASTGESTELD
TIJDENS DE RENMEETINGS
ART. 68
De sancties die kunnen uitgesproken worden door de Rencommissarissen tegen
overtredingen die zijn vastgesteld tijdens de renmeeting, zijn de volgende :
1° Overtredingen met betrekking tot de verrichtingen vóór de ren :
Controle van de paarden die starten
• Overtreding van de regels inzake bevestiging en aanwezigheid van de
paarden die starten of te vorderen worden aangeboden. . . . . . . . . . . . . . . Art.3
• Terugtrekking van een paard uit de ren zonder voldoende uitleg. . ……... Art.4
Controle van de koppeling van de paarden voor de weddenschappen
• Overtreding van de regels voor het koppelen van paarden voor de
weddenschappen . ………………………………………….. . ……. . . . . Art.5
Controle van de identiteit van de paarden die starten
• Trainer die de controle van de identiteit van de paarden vertraagt . . . . . .
• Niet voorleggen van het identificatiedocument (paspoort) . . . . . . . . . . . .
• Geen overeenstemming tussen het signalement van het paard en de
beschrijving vermeld op het identificatiedocument (paspoort).. . . . . . . . .
• Geen aanpassing van het identificatiedocument (paspoort) van een
• paard dat gecastreerd is. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..…….
• Afwezigheid van elektronische chip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Controle van de vaccinaties
• Geen of onvoldoende vermelding van de twee eerste injecties
die de primo- vaccinatie tegen griep vormen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Art.7
Art.8 § I
Art.8 § II
Art.8 § III

Art.10 §II
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•
•

Geen of onvoldoende vermelding van de herhalingsinjecties
tegen griep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ..
Paard gevaccineerd minder dan 4 dagen vóór de ren . . . . . . . . . . ..

Art.10 §III
Art.10 §I

Controle van het beslag
• Paard voorzien van verboden beslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art.12

Controle op het dragen van blinkers
• Overtreding van de bepalingen die het dragen van blinkers regelen. . .

Art.13 §III

Controle van de kleuren
• Niet-conforme kleuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.14 §I
• Overtreding van de bepalingen die het dragen van de helmovertrek
of de sjerp regelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.14 §II
• Niet toegelaten publiciteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art.14 §III
Controle van de jockeys
• Persoon niet voorzien van een startvergunning . . . . . . . . . . . . . . . .
Art.15 §I.
• Niet aangegeven jockey of een ander persoon aanwezig op de renbaan
dan diegene die was opgegeven in de startverklaring . . . . . . . . . . . . . . . Art.15 §I
• Overtreding van de beperkingen inzake startvergunningen voor
gentlemen-riders, cavalières, leerling-jockeys en trainer-jockeys . . . . . . Art.16 §III
• Jockey die fysiek onmogelijk kan starten . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 17 §I
• Jockey afwezig, te laat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art.18 §I
• Jockey die zijn startverplichting niet nakomt . . . . . . . . . . . . . . .
Art.18 §II
• Trainer verantwoordelijk voor het opgeven van een jockey als deelnemer
zonder zich te hebben vergewist van zijn beschikbaarheid . . . . . .
Art.18 §I
Controle van de gewichten vóór de ren
• Gewicht op een onjuiste manier berekend. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Jockey die zich aanmeldt met een gewicht dat het aangegeven
gewicht overschrijdt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Wijziging van de elementen die vóór de ren worden gewogen
• Jockey die zich niet heeft aangemeld voor weging vóór de ren

Art.22 §II
Art.23 §VI
Art.24
Art.23 §I

Controle van de veiligheidshelm en het veiligheidsvest
• Jockey die zich aanmeldt met een veiligheidshelm of –vest waarvan
de toestand zijn veiligheid niet garandeert of die niet conform is met
de erkende modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art.26 §I
• Jockey die zijn veiligheidshelm niet vastmaakt met de kinband . . . . . . . Art.26 §II
Controle van de rijzweep
• Jockey die een niet-reglementaire rijzweep gebruikt . . . . . . . . . . .…..

Art.25.

2° Overtreding van de regels inzake de aanwezigheid van de paarden in de
presentatieronde
Art.28
3° Overtredingen betreffende de start :
• Niet perfect afgericht paard aan de start . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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•
•

Trainer of jockey die de start vertraagt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….
Art.27.
Aanhangig maken bij het Directiecomité van de Jockey Club om een
paard dat niet perfect afgericht is aan de start, voor een bepaalde termijn
een startverbod op te leggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.31.

Paard door de starter uit de ren genomen
• Paard dat deelneemt aan de ren na op bevel van de starter uit de
ren te zijn genomen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………… .

Art.30 §I

Jockey die niet gedisciplineerd is aan de start
• Jockey die niet gedisciplineerd is aan de start, of die tracht een
ongeoorloofd voordeel te halen bij de start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.34
4° Overtredingen vastgesteld tijdens het verloop van de ren :
Controle op het begin van de ren
• Jockey die gedurende de eerste 200 meter zijn startlijn niet houdt of
die het goede verloop van de start verstoort . . . . . . . . . . . . . …………

Art.38

Controle op incidenten die zich voordoen tijdens het verloop van de ren
Hinderen, dringen en gevaarlijk rijden
• Mogelijkheid om een paard achteruit te plaatsen of te diskwalificeren als
het andere paarden heeft gehinderd of weggeduwd . . . . . . . .
• Verplichting om een paard te diskwalificeren als zijn onregelmatig
gedrag een concurrent heeft doen vallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Verplichting om een jockey te sanctioneren als die heeft gehinderd
• Verplichting om een startverbod op te leggen aan een jockey wanneer
die vrijwillig heeft gehinderd of gevaarlijk heeft gereden. . . . . . .
• Mogelijkheid om een jockey te sanctioneren die een gevaarlijk gedrag
vertoont tijdens de ren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Aanhangig maken bij het Directiecomité van de Jockey Club om een
paard startverbod op te leggen wanneer dit paard door zijn gedrag de
regelmatigheid van de ren in het gedrang kan brengen en
ongevallen kan veroorzaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foutief parcours
• Mogelijkheid om een paard te diskwalificeren dat het parcours niet
heeft afgelegd en sanctie voor de jockey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art.39 §I
Art.39 §I
Art.39 §II
Art.39 §II
Art.39 §II

Art.47

Art.40

Verlaten van de piste
• Mogelijkheid om een paard te diskwalificeren dat de ren heeft uitgelopen
nadat het de piste heeft verlaten . . . . . ………………………………… Art.41
• Weigering van een hindernis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Art.42.
• Jockey die onrechtmatig gebruik maakt van zijn rijzweep . . . . . .
Art.44
• Jockey die gevallen is tijdens de ren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art.43
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Jockey die zijn paard onvoldoende heeft aangemaand
• Mogelijkheid om startverbod op te leggen aan een jockey die niet al het
mogelijke heeft gedaan om het beste klassement te bekomen…….

Art.36 37

Onregelmatige prestatie
• Mogelijkheid om eenieder te sanctioneren die een paard heeft laten lopen
zonder de intentie gehad te hebben om het best mogelijke klassement
te behalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. .
Art.35 36 37
5° Overtredingen met betrekking tot de verrichtingen na de ren :
Terugkeer van de paarden naar de aangewezen plaats
• Overtreding van de bepalingen die de terugkeer van de jockeys regelt
naar de weging na de ren . . .. . ……………………………………..
• Jockey die zich niet aanmeldt voor de weging na de ren. . . ………
Controle van de gewichten
Overschrijding van het gewicht
• Jockey die zich aanmeldt met meer dan een halve kilogram teveel
gewicht .
• Sanctie toepasbaar op de trainer die verantwoordelijk is voor het
overschrijden van het gewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Onvoldoende gewicht
• Jockey die zich aanmeldt met een gewicht dat lager is dan het gewicht
dat volgt uit de renvoorwaarden. . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Jockey die zich aanmeldt met een gewicht dat lager is dan het gewicht
dat geregistreerd werd vóór de ren, maar dat hoger is dan het gewicht
dat volgt uit de renvoorwaarden. . . . . . . . . . . . …………….

Art.51 §II III
Art.51 §III

Art.52 §IV
Art.52 IV

Art.52 §V

Art.52 §V

Controle van de rijzweep
• Jockey die is gestart met een onreglementaire rijzweep . . . . .

Art.25

Aanwezigheid van de jockeys en trainers na de ren
• Jockeys en trainers die niet ter beschikking van de Rencommissarissen
blijven gedurende de voorziene termijn . . . . . . . …………..

Art.54

6° Overtreding van de regels ter controle van de afwezigheid van
verboden substanties in de biologische stalen die worden afgenomen van
de jockeys
• Weigering van de jockey om zich te onderwerpen aan de controle van
een biologisch staal
Art.17 §III
7° Sanctie tegen gedrag dat het goede verloop van de renmeeting
verstoort en laakbare feiten die niet voorzien zijn in onderhavige Code
en Reglementen
• Gedrag, oneerbiedige uitlatingen, houding die het goede verloop
van de renmeeting verstoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.67
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10. HOMOLOGATIE VOORWAARDEN VAN EEN
RENUITSLAG
1ste Afdeling : Homologatievoorwaarden betreffende de uitslag van een ren

ART. 69
HOMOLOGATIEPRINCIPE BETREFFENDE HET KLASSEMENT VAN EEN PAARD

I. Opdat een paard gewonnen zou hebben, zelfs als er geen andere deelnemer zich tegen
hem heeft aangemeld of om geplaatst te zijn moet het voldoen aan alle voorwaarden die
vereist zijn in de bijzondere voorwaarden van de ren ofwel volgens de bepalingen van deze
Code en Reglement, ofwel in voorkomend geval volgens de algemene voorwaarden, de
bijzondere richtlijnen of de specifieke richtlijnen die deze ren regelen.
II. In het geval de winnaar of een van de geplaatste paarden niet aan deze voorwaarden
voldoet is het Directiecomité bevoegd om te beslissen of er reden is om het achteruit te
stellen conform aan de beschikkingen van deze Code en Reglementen.
III. Na verificatie van het proces-verbaal wordt het renklassement gehomologeerd voor
publicatie in het Officiële Bulletin van de galop rennen, onder voorbehoud van een latere
wijziging door een beslissing van het Directiecomité, de Commissie van Verhaal, de
Tuchtcommissie, de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering ten gevolge van hetzij
een ambtshalve actie ter toepassing van de algemene voorwaarden waarmee zij belast zijn
door de Code en Reglementen, hetzij een klacht, hetzij een in de voorziene termijn
neergelegd beroep.
IV. De eigenaar (en ook de vennoot, de huurder en de verhuurder) de fokker, de trainer en
de jockey van het paard die na betekening van de aanpassing wordt achteruitgesteld of
gediskwalificeerd, moet aan de rechthebbende alle bedragen gekregen voor het betrokken
paard teruggeven en dit zonder zich op enige ander voorschrift te kunnen beroepen dan het
“dertigjarige voorschrift”
De eigenaar (en ook de vennoot, de huurder en verhuurder) de fokker, de trainer en de
jockey) van het achteruitgesteld of gediskwalificeerd paard wordt beschouwd ermee in te
stemmen dat deze terugbetaling gebeurd via een debet van hun rekening in het “Office
Central” na ontvangst van de betekening van de beslissing.
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ART. 70
REDENEN VAN NIET HOMOLOGATIE VAN EEN REN UITSLAG

I. Algemeen niet nakomen van de voorwaarden van de ren: In geval geen enkel van de
paarden die gelopen hebben aan de bijzondere voorwaarden van de ren hebben voldaan
kan de uitslag niet gehomologeerd worden en is de ren afgeschaft.
Echter, indien het niet-nakomen van een renvoorwaarde het gevolg is van een
organisatorische of publicatie fout, met name betreffende het door de paarden gedragen
gewicht, de afgelegde afstand of het uitgevoerde parcours, bepalen de Rencommissarissen
naar gelang de omstandigheden of er reden is om de renuitslag te homologeren of niet.
De Rencommissarissen, in overeenstemming met de organiserende Renvereniging en het
Directiecomité, mogen voorstellen de ren uit te stellen naar een andere datum of naar een
andere renbaan, mits eventuele wijziging van de oorspronkelijke afstand en parcours en
kunnen ofwel het behoud ofwel de annulering van de vertrekkers-, rouwgeld- en of
inschrijvingsverklaringen, beslissen. Indien het uitstel onmogelijk is wordt de ren definitief
afgelast.
II. Het niet nakomen van de voorziene tijd om het parcours af te leggen: De toegestane
tijd voor een vlakke of hindernisren mag nooit langer duren dan 15 minuten nadat het
vertrek gegeven is. Na deze termijn, indien er geen deelnemer de aankomst overschreden
heeft, moeten de Rencommissarissen de ren annuleren. Deze zal niet opnieuw gelopen
worden.
III. Niet nakomen van de beschikking die de verdeling van het prijzengeld
reglementeren: Een ren waarin rechtstreeks of indirect een aanzienlijke vergoeding
toegekend werd die niet voorzien was in het programma dat in het Officiële Bulletin van
de galop gepubliceerd werd, kan door het Directiecomité afgeschaft worden als het
voordien geen toestemming had gegeven voor zulke vergoedingen.
IV. Bepaling van het prijzengeld en de inschrijvingen van definitief geannuleerde
rennen: Als een ren definitief geannuleerd is, keren de prijzengelden terug naar de
organiserende Renvereniging of, als het geval zich voordoet, naar de schenkers.
De paarden die aan een afgelaste koers hebben deelgenomen worden beschouwd als niet te
hebben gelopen en de inschrijvingen worden van ambtswegen onbestaand.
2de Afdeling : Substitutie van paarden

ART. 71
SUBSTITUTIE DOOR NALATIGHEID
I. Sanctie van toepassing op het paard: Indien een paard in plaats van een andere loopt
ter gevolgen van nalatigheid of vergissing, moet het Directiecomité dit paard
diskwalificeren.
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II. Sanctie van toepassing op de trainer: De Tuchtcommissie mag een boete opleggen
van 300 eur tot 3000 eur boete, die in geval van herhaling tot 8000 eur kan oplopen, aan de
trainer die de identificatie van het deelnemende paard heeft verzuimd of die deze verificatie
niet correct heeft uitgevoerd.
III. Teruggave van de gekregen sommen: De eigenaar en de fokker moeten aan de
rechthebbende alle daardoor gekregen bedragen terugbetalen, zonder zich op enige ander
voorschrift te kunnen beroepen dan het “dertigjarige voorschrift” .

ART. 72
FRAUDULEUSE SUBSTITUTIE
I. Sanctie van toepassing op het paard: Indien een paard in plaats van een ander
ingeschreven is om te lopen of in plaats van een andere loopt in gevolg van een
frauduleuze handeling, vervalsing, of indien zijn identificatie document (passpoort) of
eender welk identiteitsdocument vervalst is geweest, moet dit paard worden
achteruitgesteld of gediskwalificeerd door het Directiecomité. Het paard waarvan de
identiteit of de documenten werd gebruikt kan eventueel ook worden gediskwalificeerd
door het Directiecomité.
II. Sanctie van toepassing op de schuldig bevonden persoon: Al wie aan deze
frauduleuze handelingen heeft deelgenomen tenzij als hoofdpersoon, tenzij als
medeplichtige, moet door de Tucht Commissie worden ontzegd van het recht een paard in
te schrijven en te laten deelnemen, van de toelating van een paard te trainen of te berijden,
van enige prijs, prijzengeld of premie, rechtstreeks of onrechtstreeks te ontvangen, en moet
worden uitgesloten tot de lokalen die voor de waag bestemd zijn en tot de
trainingsterreinen die onder de bevoegdheden van de renvereniging vallen.
Geen enkel product geboren bij een schuldig gevonden fokker of door hem gehouden zal in
de toekomst niet meer ingeschreven mogen worden in een openbare ren, met uitzondering
voor producten die verkocht werden voor de schorsing die door het vorige paragraaf
voorzien zijn, ter kennis van de fokker werd gebracht of openbaar gemaakt.
III. Teruggave van de ontvangen sommen: Bovendien moet de eigenaar en de fokker
van het paard die frauduleus heeft deelgenomen, aan de rechthebbende alle gekregen
bedragen teruggeven die in eender welk opzicht door deze handelingen bewust of ter
goeder trouw zijn verkregen, zonder zich op enige ander voorschrift te kunnen beroepen
dan de “dertigjarige voorschrift”.
3de Afdeling: Teruggave aan de organiserende renvereniging van de aangeboden sommen
van het gediskwalificeerd paard

ART. 73
Als een paard van een ren gediskwalificeerd wordt en als er geen ander paard kan genieten van
het prijzengeld dat hem werd uitgereikt, keert dit terug naar de organiserende renvereniging of,
in voorkomend geval, naar de schenkers.
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