DEEL III : DE SOCIO PROFESSIONELEN
HOOFDSTUK 1: Eigenaars
1. Definitie.
Zullen als eigenaar van een paard beschouwd worden, iedere natuurlijke of morele
persoon die door de Raad van Bestuur als dusdanig geaccrediteerd werd en
waaraan kleuren toegekend werden.
Geen enkel paard kan aan een ren, die aan deze Code en Reglementen
onderworpen wordt, deelnemen als het niet verklaard wordt als zijnde de eigendom
van of verhuurd werd aan een eigenaar die titularis is van kleuren hem toegekend
door de Raad van Bestuur. Enkel de eigenaars die titularis zijn van kleuren, kunnen
een paard onder hun kleuren laten lopen, inschrijvingen doen en eventuele
prijzengeld ontvangen.
De eigenaars zijn verplicht om aan het secretariaat van de Jockey Club de paarden
te verklaren die onder hun kleuren zullen lopen. Daarvoor kunnen zij :
a. een paard in volle eigendom bezitten of in mede-eigendom met een andere
eigenaar die titularis is van kleuren;
b. ofwel de enige huurder zijn van een paard;
c. ofwel officieel afgevaardigde zijn van een groep huurders;
d. ofwel officieel afgevaardigde zijn van een vennootschap dat een paard in volle
eigendom heeft.
Het statuut vermeld in de punten 1.b. t.e.m. 1.d. moet bevestigd worden door een
contract dat bij de Jockey Club geregistreerd wordt;
2. Vergunningen.
a. Aanvraag.
De Raad van Bestuur accrediteert en kent de kleuren autonoom toe aan de
eigenaars. Zij kent de kleuren slechts toe aan de personen die de vereiste
kwaliteiten bewijzen om de reputatie van integriteit van de instelling te
garanderen en die aantonen dat zij alle verplichtingen zullen kunnen voldoen
betreffende de aankoop of de huur en de training van de paarden die onder hun
kleuren zullen lopen. Zonder de algemeenheid van wat voorafgaat te beperken
zal zich iedere persoon van wie het strafregister niet blanco is (met uitzondering
van straffen voor overtredingen uitgesproken door een politierechtbank), geen
kleuren toegekend zien.
Iedere aanvraag tot erkenning als eigenaar, dient met een gewone postzending,
aan de Jockey Club gericht te worden. Ze dient vergezeld te zijn van een
uittreksel van het strafblad, van het voorziene lidgeld en van een waarborg die in
geval van weigering van registratie, terugbetaald zullen worden. De bedragen
van de lidgelden en waarborgen worden jaarlijks in het Officieel Bulletin
gepubliceerd.
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De aanvragen worden onderzocht door de Raad van Bestuur die alle eventuele
bijkomende inlichtingen kan vragen die ze nodig acht.
In geval van toekenning van kleuren zal de Raad van Bestuur in het Officiële
Bulletin het dispositief van de kleuren laten publiceren dat met de eigenaar
overeenstemt waaraan de kleuren toegestaan werden.
Het verzoek om kleuren kan ofwel door een natuurlijk, ofwel door een moreel
persoon ingediend worden.
b. Personen die geen eigenaar kunnen zijn
Kunnen in hoedanigheid van eigenaar, in de meest ruime betekenis, niet
deelnemen aan openbare rennen :
i. De trainers, beroepsjockeys, leerling-jockeys, gentlemen-riders en cavalières,
waarvan de training- of rijvergunning werd ingetrokken.
ii. De personen die door de Jockey Club van de rennen uitgesloten zijn en dit
zolang de uitsluiting duurt, alsook diegenen aan wie, krachtens de Code en
Reglementen, een schorsing opgelegd werd.
iii. Personen die in hun hoedanigheid van eigenaar, commissaris, gentlemanrider, cavalière, trainer, beroepsjockey of leerling-jockey hebben
deelgenomen aan een meeting, waarvan het programma niet werd
gepubliceerd in het Officieel Bulletin of die, ter gelegenheid van deze
meeting, andere functies hebben uitgeoefend.
iv. Personen die uitgesloten werden door de bevoegde buitenlandse autoriteiten
en dit zolang de uitsluiting duurt.
v. Personen die zowel in België als in het buitenland op de forfeit lijst geplaatst
werden en dit zolang hun schulden niet vereffend zijn.
vi. Personen die door de Raad van Bestuur als eigenaar geweigerd of
uitgesloten zijn .
3. Verhuring.
a. Voor ieder paard dat aan een of meerdere huurders verhuurd wordt, dient een
afzonderlijk huurcontract opgesteld te worden.
b. Het huurcontract zal ter goedkeuring aan de Jockey Club overgemaakt worden.
Dit geschreven document, getekend door alle belanghebbenden, moet
vermelden:
i. De naam van het gehuurde paard.
ii. De namen en adressen van alle eigenaars en huurders.
iii. De naam van de persoon aan wie het recht toegekend wordt te laten lopen in
zijn naam, inschrijvingen te doen en het prijzengeld te innen. Deze persoon
is de enige die t.o.v. de Jockey Club verantwoordelijk is.
iv. De financiële voorwaarden van de verhuring met in het bijzonder het
percentage van de eventueel te ontvangen sommen dat aan de eigenaar
overgemaakt dient te worden; indien er meerdere eigenaars en/of huurders
zijn dient de onderlinge verdeling eveneens vermeld te worden.
v. De duur van het contract.
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vi. Eventuele beperkingen (bijv. al dan niet toelaten aan hindernis- of
verkoopsrennen deel te nemen).
c. Het onderverhuren van een paard is verboden.
d. Het huurcontract wordt van ambtswege opgezegd indien het paard in kwestie na
een verkoopsren verkocht wordt.
e. Iedere verhuring wordt in het Officieel Bulletin gepubliceerd.
4. Vennootschap.
a. De eigendom van een paard of van meerdere paarden kan het voorwerp
uitmaken van een vennootschap.
b. Het contract zal ter goedkeuring aan de Jockey Club overgemaakt worden. Dit
geschreven document, getekend door alle belanghebbenden, moet vermelden:
i. De naam van het paard of paarden in het bezit van de vennootschap.
ii. De namen en adressen van alle personen die een aandeel hebben in een of
meerdere paarden van de vennootschap, alsook de proportionele opgave van
hun aandeel.
iii. De naam van de persoon aan wie het recht werd toegekend te laten lopen in
zijn naam, inschrijvingen te doen en het prijzengeld te innen. Deze persoon
is de enige die t.o.v. de Jockey Club verantwoordelijk is. Het aandeel in de
eigendom van deze persoon moet tenminste zo groot zijn als het eigendomof belangendeel van om het even welke andere vennoot, tenzij hem een
volmacht verleend werd bij middel van een rechtsgeldige akte.
iv. De duur van het contract.
v. Eventuele beperkingen betreffende de inschrijvingen (bijv. al dan niet toelaten
aan hindernis- of verkoopsrennen deel te nemen).
c. Al de vennoten zijn solidair verantwoordelijk voor de betaling van de inleggelden,
de rouwgelden en al de andere bedragen die volgens onderhavige Code en
Reglementen verschuldigd zijn.
d. Indien de vennootschap ophoudt te bestaan, indien voor om het even welke
redenen de onderlinge verhouding der vennoten wordt gewijzigd of indien de
vennootschap werd aangegaan na een inschrijving voor een ren, moet een
geschreven en door alle betrokken personen ondertekende verklaring, aan de
Jockey Club overgemaakt worden opdat het paard geldig aan een ren zou
kunnen deelnemen. Uitzonderlijk kunnen dergelijke verklaringen ook neergelegd
worden bij de Rencommissarissen op de dag van de ren. Ze zullen worden
publiek gemaakt vóór de weging die de ren waaraan het paard moet deelnemen,
voorafgaat. Bijkomend moeten ze binnen de vierentwintig uren volgend op de
ren, door de belanghebbenden op het Secretariaat van de Jockey Club betekend
worden.
e. Vennootschappen onder personen die in bezit zijn van een vergunning als
eigenaartrainer zijn verboden.
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f. Iedere verklaring van een vennootschap wordt in het Officieel Bulletin
gepubliceerd met vermelding van de naam van alle vennoten en, in geval van
een vennootschap die niet alle paarden van eenzelfde stal omvat, de naam van
de paarden die erbij betrokken zijn.
g. Indien de voorgelegde bewijsstukken ontoereikend geacht worden, heeft de Raad
van Bestuur, vooraleer de verklaring te publiceren, het recht alle bewijsstukken te
vorderen die ze nodig acht ter staving van de opgegeven verklaringen, alsmede
van de verantwoordelijkheden van de vennoten.
5. Kleuren.
a. De paarden moeten lopen onder de naam en de kleuren van hun eigenaar of, in
geval van overlijden, onder de naam van een vertegenwoordiger.
b. Vermeldingen op de buis van de jockey kunnen door de raad van Bestuur
toegestaan worden. De aanvraag om het dragen van een publicitaire vermelding
op de buis dient schriftelijk door de eigenaar aan de Jockey Club gericht te
worden. De dossierkosten terzake worden door de Raad van Bestuur vastgelegd
c. Wanneer een eigenaar gedurende drie opeenvolgende jaren zijn lidgeld als
eigenaar niet betaald heeft, zijn zijn kleuren niet meer geregistreerd
d. Wanneer de kleuren van een eigenaar aanleiding kunnen geven tot verwarring
kan de Raad van Bestuur deze doen wijzigen
e. Iedere verandering van kleuren maakt een nieuwe aanvraag noodzakelijk
f. Tenzij zij een tweede kleur hebben laten registreren moeten de eigenaars die
verschillende paarden in één en dezelfde ren laten deelnemen, hun jockeys een
herkenningsteken laten dragen, bestaande uit een sjerp of een pet van een
verschillende kleur.
g. Wanneer een buitenlandse eigenaar dezelfde kleuren heeft als een Belgische
eigenaar zullen de Rencommissarissen hem een duidelijk herkenningsteken
doen dragen.
6. Pseudoniemen.
a. Het gebruik van pseudoniemen kan door de Raad van Bestuur toegestaan
worden.
b. De aanvaag voor een pseudoniem gebeurt op het ogenblik van de initiële
aanvraag voor de kleuren en dient vergezeld te zijn van een bijkomende
registratiebedrag. Indien het registreren geweigerd wordt, zal dit bedrag
teruggegeven worden.
c. Namen van morele personen en vennootschappen worden als pseudoniem
beschouwd.
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7. Verandering van eigenaar.
a. Wanneer een paard van eigenaar verandert door verkoop, verhuring, opheffing
van verhuring, of wanneer de afgevaardigde van een vennootschap of groep van
huurders wijzigt, dient dit onverwijld en binnen de vijf werkdagen, aan de Jockey
Club meegedeeld te worden. De verklaring dient het akkoord van de nieuwe en
oude eigenaar en/of officieel afgevaardigde te bevatten en eventueel de
bijkomende verkoopsvoorwaarden en beperkingen (bijv. al dan niet toelaten aan
hindernisrennen of verkooprennen deel te nemen) en de eventuele royaltyvoorwaarden .
b. Wanneer deze verandering het gevolg is van een verkoopsren of openbare
verkoop zal het document respectievelijk vervangen worden door het officieel
verslag van de Rencommissarisen of het officieel verkoopsprotocol.
c. Als een eigenaar, ten gevolge van een overeenkomst met de koper, verklaart dat
hij een paard “onder beperkende voorwaarden” verkoopt waardoor het paard
uitgesloten wordt van alle openbare rennen en/of fokkerij, is deze beslissing
onherroepelijk en kan het paard niet meer deelnemen aan de rennen, die door
onderhavige Code en Reglement worden gereglementeerd. Bovendien zullen de
eventuele producten niet meer in het Stud-Book kunnen ingeschreven worden.
De verkoper en de koper zullen een gelijkluidende verklaring ondertekenen die bij
het Secretariaat van de Jockey Club zal worden neergelegd. Een vermelding ter
zake zal in het Officieel Bulletin gepubliceerd worden. De beschikkingen van een
gelijkaardig akkoord, afkomstig uit het buitenland, zullen eveneens in België van
toepassing zijn.
d. Wanneer de eigendom van een paard bij overlijden van een eigenaar, overgaat
op een of meerdere erfgenamen, dient dit aan de Jockey Club gemeld te worden.
e. Het paspoort en de eventuele vaccinatiedocumenten gaan onverwijld over naar
nieuwe eigenaar.
f. Hij die tijdelijk het volledig of gedeeltelijk recht over een paard heeft afgestaan
kan toch nog inschrijvingen doen, voor zover het rennen betreft die betwist zullen
worden na het verstrijken van de vennootschap of huurtermijn, tenzij in het
vennootschaps- of huurcontract een bijzonder voorbehoud gemaakt werd.
8. Divers.
a. De verklaringen van vennootschap, huur of verkoop met royalty’s, zijn niet
noodzakelijk voor :
i. de paarden die buiten België getraind worden en in België aan
paardenwedrennen deelnemen.
ii. de rennen waarin volbloedpaarden uitgesloten zijn.
iii. de eigenaars die in het buitenland verblijven en die inschrijven via een
hippische autoriteiten waarvan de bevoegdheden overeenstemmen met die
van de Belgische Jockey Club.
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b. Iedere inbreuk op de bepalingen betreffende de aangifte van vennootschap, huur
of verkoop waarbij er een zeker voorbehoud wordt gemaakt of eventuele
winstaandelen worden voorzien, wordt beschouwd als fraude.
c. De Rencommissarissen kunnen ten allen tijden van de persoon op wiens naam
een paard ingeschreven werd :
i. de rechtvaardiging eisen van zijn hoedanigheid van eigenaar, mede-eigenaar
of gevolmachtigde, alsook van zijn procentueel aandeel in de eigendom van
het paard;
ii. het bewijs eisen dat iemand, die niet gemachtigd is om te laten lopen, geen
aandeel heeft in het paard.
Indien de uitleg die wordt gegeven hen geen voldoening schenkt, kunnen de
Commissarissen zich verzetten tegen de deelname van het paard.
9.Sancties toepasbaar op een eigenaar.
De sancties toepasbaar op een eigenaar en op iedere persoon die eender welk
aandeel heeft in de eigendom van een paard dat in een openbare ren ingeschreven
is of erin loopt of dat op training verklaart is, zijn: de boete, de verwittiging, de
schorsing of het intrekken van het recht om eender welk paard in te schrijven en te
laten lopen in rennen die door de onderhavige Code en reglementen
gereglementeerd worden en de uitsluiting, tot nader order, van de weeglokalen en de
trainingsterreinen die onder de bevoegdheid van de renverenigingen vallen.
Wordt eveneens het recht ontnomen om in te schrijven of te laten lopen iedere
persoon waarvan d naam ingeschreven is op de forfeit list. Niettemin kan het
Directiecomité een eigenaar die de hem opgelegde boete niet betaald heeft
verbieden om ieder paard dat hem volledig of gedeeltelijk toebehoort in te schrijven
of te laten lopen en dit onafhankelijk van de voorziene forfeit procedure.
Ieder paard dat aan een eigenaar toebehoort die verboden is om te laten lopen en
deel te nemen aan een openbare ren, moet door het Directiecomité uitgesloten
worden.
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