HOOFDSTUK 3. Beroepsjockeys, Leerling-jockeys,
Gentlemen-Riders en Cavalières
1 Algemene voorschriften
a. Geen enkele persoon kan in een openbare ren, die aan onderhavige Code en
Reglementen onderworpen wordt, rijden zonder titularis te zijn van ofwel een
vergunning van beroepsjockey of leerling-jockey ofwel van een vergunning als
gentleman-rider of cavalières die, door de Raad van Bestuur wordt uitgereikt of
buiten België, door de hippische autoriteit waarvan de bevoegdheden in hun
respectievelijk land met die van de Jockey Club overeenkomen
b. Een paard dat bereden wordt door een persoon die niet tot een van bovenstaande
categorieën behoort kan gediskwalificeerd of achteruit geplaatst worden behalve in
rennen waarvoor de Jockey Club uitzonderlijke een afwijking ter zake toegestaan
heeft.
c. Met betrekking tot de toekenning van de eerste vergunning
i.

Een bekwaamheidstest dient plaats te vinden op een renbaan. De kandidaat
zal een paard berijden waarvan hij zich de beschikbaarheid verzekerd heeft.
Wanneer de kandidaat de test met succes afgelegd heeft, ontvangt hij een
voorlopige vergunning die hem toestaat om 5 keer in openbare rennen te
rijden.

ii.

De vergunning wordt definitief
- ofwel zodra de kandidaat een ren gewonnen heeft of ten minste 3 positieve
adviezen van de rencommissarissen gekregen heeft en dit ten laatste na zijn
vijfde rit in openbare rennen. Als de definitieve vergunning uiterlijk na het
einde van de eerste 5 ritten met een voorlopige vergunning niet aan de
kandidaat verleend is, moet de kandidaat met succes een nieuwe
bekwaamheidstest afleggen alvorens een nieuwe voorlopige vergunning te
kunnen ontvangen.
- ofwel als, na het afleggen van de bekwaamheidstest, de kandidaat
gentleman-rider of cavalière in de eerste licentie-cursus georganiseerd door
de « Club des Gentlemen-riders en Cavalières » van Frankrijk slaagt.
iii. De jockeys, leerling-jockeys, gentlemen-riders en cavalières mogen niet in
het buitenland aan rennen deelnemen zolang hun vergunning niet definitief
is.

d. De vergunningen en intrekkingen worden telkens in het Officieel Bulletin
gepubliceerd.
e. De vergunning is slechts geldig voor het lopende jaar. Ze kan op elk moment
opgeschort of ingetrokken worden door een beslissing van de Raad van Bestuur of
de Tuchtcommissie, eventueel op voorstel van de Rencommissarissen, voor elk
wangedrag, fraude, overtreding van deze Code en Reglementen, corruptie of
poging tot corruptie en voor elke handeling die de reputatie van de rennen aantast.
De beroepsjockeys, leerling-jockeys, gentlemen-riders en cavalières mogen, op
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straffe van doorverwezen te worden naar de Tucht Commissie, geen inlichtingen
meedelen aan derden betreffende de paarden die ze rijden, noch direct of indirect
betrokken zijn bij weddenschappen die door derden worden uitgevoerd, noch
eender welk loon van hen ontvangen,
Tevens zal de vergunning door de Raad van Bestuur of door de Tuchtcommissie
ingetrokken worden van jockeys, leerling jockeys, gentlemen-riders en cavalières
- die deelnamen aan rennen waarvan de rencondities, startlijsten en resultaten
niet gepubliceerd worden door en die niet onder de directe supervisie en
jurisdictie vallen van
• BFP - galop
• een door de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) of
International Federation Of Arabian Horse Racing Authorities (IFAHR)
officieel erkende renfederatie.
- om een verplichting met een eigenaar of een trainer niet geëerbiedigd te hebben
of voor ieder ander strafbaar feit.
Deelname aan rennen die voor jockeys als opleiding georganiseerd worden en
gelopen worden onder de reglementen van door IFHA en IFAHR erkende
renfederaties en op door hen erkende renbanen, kan op aanvraag, door Raad van
Bestuur toegelaten worden.
f. Vergunningen voor beroeps jockeys, leerling jockeys , Gentleman-Riders en
Cavalières worden enkel uitgereikt aan personen die hun officiële verblijfplaats in
België hebben.
2 Beroepsjockeys
a. Vergunning
i. Om een vergunning als beroepsjockey te kunnen bekomen moet men tenminste
zestien jaar oud zijn.
ii. De aanvraag voor het bekomen van de vergunning als beroepsjockey moet
schriftelijk en per gewone postzending aan de Jockey Club overgemaakt
worden. De eerste aanvraag moet vergezeld zijn van
• Een kopie van de identiteitskaart en een pasfoto,
• een uittreksel uit het strafregister,
• een recent medisch getuigschrift waaruit de fysische geschiktheid voor het
actief beoefenen van hippische competitiesporten blijkt,
• een certificaat van een erkende trainer waaruit de bekwaamheid om in rennen
te rijden blijkt,
• het betreffende lidgeld,
• voor de minderjarige kandidaten, een toelating van de ouders, voogd of
wettelijke vertegenwoordiger.
iii. De Jockey Club reikt aan de beroepsjockeys een lidkaart met foto uit die hun
hoedanigheid van beroepsjockey vermeld.
b. Gewichtsontheffing
i.
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Alleen de beroepsjockeys, houders van een vergunning die door de Jockey
Club afgeleverd werd, kunnen van een ontheffing genieten.
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ii.

c.

Rijgeld en vergoedingen
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
d.

In alle rennen waarvan de nominale waarde kleiner is dan 5.000 Euro krijgen
beroepsjockeys die geen twintig rennen hebben gewonnen, een ontheffing van
2 kilo.

Het rijgeld bestaat uit een forfaitair gedeelte en uit een percentage van het
eventueel door de eigenaar ontvangen prijzengeld.
Het rijgeld wordt door de Raad van Bestuur bepaald.
Eventuele verplaatsings- en verblijfsvergoedingen dienen rechtstreeks door de
eigenaar (of de trainer voor rekening van de eigenaar) vereffend te worden.
Indien een eigenaar vóór een ren en met de toelating van de
Rencommissarissen,beslist een andere beroepsjockey te laten rijden dan
dewelke hij vermeld had bij de aangifte, dient hij het forfaitair gedeelte van het
rijgeld plus het eventueel percentage van het prijzengeld, ook aan de initieel
voorziene beroepsjockey te betalen.
In geval van dead-heat hebben de betrokken jockeys recht op het percentage
van de gecumuleerde winsten van de paarden die betrokken zijn in de deadheat, gedeeld door het aantal betrokken paarden.
De rekeningen van de beroepsjockeys worden maandelijks opgemaakt. Ze
kunnen hun eventueel saldo ontvangen vanaf de dag dat hun rekening in het
Office Central gecrediteerd werd.
De boeten die de jockeys werden opgelegd worden rechtstreeks van hun
rekening bij het Office Central afgeboekt.

De raad van Bestuur kan publicitaire vermeldingen op de broek van de
beroepsjockeys toestaan. Iedere aanvraag terzake dient aan Jockey Club gericht te
worden. De dossierkosten worden door de Raad van Bestuur vastgelegd.

3. Gentlemen-riders en Cavalières
a. Vergunningen
i. Worden toegelaten om als gentlemen-rider of cavalière te rijden:
(1). De leden van de Jockey Club.
(2). De personen van tenminste 16 jaar oud, die op hun verzoek, door de Raad
van Bestuur aanvaard werden.
ii. De Gentlemen-riders en Cavalières:
(1). De Gentlemen-riders en Cavalières mogen geen enkele bezoldiging of
financiële vergoeding ontvangen om in rennen of op training te rijden,
behalve de terugbetaling van hun verplaatsingsonkosten. Iedere
Gentleman-rider of iedere Cavalière waarvan bewezen is dat ze op gelijk
welk ogenblik of onder gelijk welke vorm voor hun rijden een bezoldiging
of een financiële vergoeding zou ontvangen hebben, behalve de
terugbetaling van de verplaatsingsonkosten, stelt zich bloot om door de
Raad van Bestuur , onbekwaam verklaard te worden om in de toekomst
nog in de hoedanigheid van Gentleman-rider of Cavalière te rijden.
(2). Mogen geen enkele bezoldiging of financiële vergoeding ontvangen in
een centrum dat als doel heeft renpaarden te trainen of voor te bereiden
behalve
• de echtgeno(o)t(e) of gezel(lin) van beroeps of privé trainers
werkende in de familiale onderneming.
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• stagiairs assistent-trainers of kinderen van beroeps- of privé
trainers waarvoor de vergunning gelimiteerd wordt op maximum
twee jaar behalve indien ze een verklaring van een
beroepsbezigheid of als student kunnen voorleggen.
(3). Dienen als ze eigenaartrainer zijn, inkomsten te bewijzen die niet
voortkomen van renactiviteiten.
(4). Dienen zich te gedragen overeenkomstig de algemeen geldende
gedragscode van het amateurisme of van de rennen.
(5). Moeten over een blanco strafregister beschikken.
Iedere veronachtzaming van deze verplichtingen kan met een schorsing, de
intrekking of de niet hernieuwing van de vergunning gesanctioneerd worden.
iii. De aanvraag voor een vergunning van een gentleman-rider of cavalière moet
per gewone postzending aan de Jockey Club overgemaakt worden. De eerste
aanvraag moet vergezeld zijn van :
• een fotokopie van het paspoort en van een pasfoto,
• een uittreksel uit het strafregister,
• een recent medisch getuigschrift waaruit de fysische geschiktheid van
belanghebbende blijkt om actief aan hippische competitiesporten deel te
nemen,
• een certificaat van een erkende trainer waaruit de bekwaamheid om in
rennen te rijden blijkt,
• een geschreven bewijs van peterschap van twee effectieve leden van de
Jockey Club of van het Comité van de Koninklijke Club der GentlemenRiders & Rijdsters van België,
• voor de minderjarige kandidaten, een toelating van de ouders, voogd of
wettelijke vertegenwoordigers,
• het betreffende lidgeld.
iv.

Een afgewezen kandidaat kan pas na verloop van twaalf maanden een nieuwe
aanvraag indienen.
v. De Jockey Club reikt aan de gentlemen-riders en de cavalières een lidkaart met
foto uit.
vi. Aan een persoon die ooit als beroepsjockey, leerling-jockey, beroepstrainer of
privétrainer aan officiële rennen heeft deelgenomen, kan nooit meer een
vergunning als Gentleman-Rider of Cavalière uitgereikt worden.

b. Gewichtsontheffing
i.
ii.
iii.
iv.
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In de hindernisrennen, uitgeschreven voor gentlemen-riders, cavalières en
beroepsjockeys genieten de gentlemen-riders en de cavalières van een
ontheffing van 2 kilo.
In rennen, voorbehouden aan gentlemen-riders en/of cavalières, zelfs als het
een handicap betreft, genieten de gentlemen-riders en de cavalières die geen 3
rennen gewonnen hebben, een ontheffing van 2 kilo
Indien gentlemen-riders en/of cavalières tezamen met beroepsjockeys
deelnemen vervalt deze ontheffing.
Behalve in het geval van bijzondere voorwaarden vermeld in de rencondities,
kunnen alleen gentlemen-riders/cavalières, houders van een vergunning die
door de Jockey Club afgeleverd werd, van een ontheffing genieten.
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c. Bijzondere bepalingen
i.

Het is gentlemen-riders en cavalières toegelaten in de rennen, voorbehouden
aan beroepsjockeys en leerling-jockeys de paarden te rijden die hun gehele of
gedeeltelijke eigendom zijn, evenals de paarden die zij huren, nadat ze minimum
VIJF officiële rennen betwist hebben.
ii. De gentlemen-riders en de cavalières die minstens 5 rennen gewonnen hebben,
zijn toegelaten te rijden in vlakke rennen die aan beroepsjockeys en leerlingjockeys voorbehouden zijn. De eigenaars die gentlemen-riders en cavalières in
dergelijke rennen laten rijden, zullen aan de Koninklijke Club der GentlemenRiders & Rijdsters van België een bedrag betalen dat overeenstemt met het
forfaitair bedrag dat voorzien is voor het rijden van een beroepsjockey en dit ten
voordele van het organiseren van rennen die voorbehouden zijn aan de
gentlemen-riders en/of cavalières. Bovendien zal 10% van de eventuele
ontvangen sommen in overwinningen en plaatsen ingehouden worden en dit ten
voordele van de hiervoor aangeduide Club behalve voor paarden die geheel of
gedeeltelijk eigendom zijn van de gentlemen-rider/ cavalière in kwestie, of door
hen gehuurd worden.
iii. In vlakke rennen en in hindernisrennen voorbehouden voor gentlemen-rider en/of
cavalière zal ten voordele van de Koninklijke Club der Gentlemen-Riders &
Rijdsters van België, ten titel van bijdrage voor de organisatie van deze rennen, 3
% afgehouden worden van de gewonnen sommen in overwinningen.
iv. De “FEGENTRI” (Fédération Internationale des Gentlemen-riders et des
cavalières) rennen die in België georganiseerd worden zijn voorbehouden aan
gentlemen-riders en de cavalières die minstens 5 rennen gewonnen hebben en
die lid zijn van de nationale club, aangesloten bij de FEGENTRI.
v. De gentlemen-riders en cavalières die samen met beroepsjockeys rijden, zijn
onderworpen aan dezelfde verplichtingen en dezelfde jurisdictie als de
beroepsjockeys.
vi. Minimum gewicht :
60 kg in gemengde rennen;
62 kg in rennen voor gentlemen-riders.
.
4. Leerling-jockeys
a. Vergunning
i.

ii.
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De aanvraag voor vergunning om te rijden in de hoedanigheid van leerlingjockey moet door de eigenaar of trainer aan wie de aanvrager contractueel
verbonden is per gewone postzending aan de Jockey Club overgemaakt
worden.
De aanvraag voor een vergunning van leerling-jockey moet schriftelijk per
gewone postzending aan de Jockey Club overgemaakt worden. De eerste
aanvraag moet vergezeld zijn van
• een fotokopie van het paspoort en een pasfoto,
• een uittreksel uit het strafregister,
• een medisch getuigschrift, waaruit de fysische geschiktheid voor het
actief beoefenen van hippische competitiesporten blijkt,
• een certificaat van een erkende trainer waaruit de bekwaamheid om in
rennen te rijden blijkt,
• voor de minderjarige kandidaten, een toelating van de ouders, voogd of
wettelijke vertegenwoordigers,
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een attest dat het aantal gewonnen rennen vermeldt of een verklaring dat
hij nog niet gewonnen heeft,
• een exemplaar van het leercontract,
• het betreffende lidgeld.
De Jockey Club reikt aan de leerling-jockey een lidkaart met foto uit.
•

iii.

b. Voorwaarden om te kunnen ingeschreven worden als leerling-jockeys.
i.
ii.
iii.

iv.

v.
vi.

vii.

viii.

Tenminste zestien en ten hoogste twintig jaar oud zijn bij het indienen van de
eerste aanvraag.
Geen vijf openbare rennen gewonnen hebben op het ogenblik van de eerste
aanvraag tot inschrijving.
Contractueel verbonden zijn aan een eigenaartrainer, privé trainer of
beroepstrainer die in België gevestigd is. De duur van dit contract kan:
(1). de dag van de 21 ste verjaardag van de leerling-jockey niet overschrijden.
(2). Een, eventueel hernieuwbare, termijn van 3 jaar niet overschrijden.
Leerling-jockeys die in dienst zijn van een buitenlandse eigenaar of trainer die
zich, zij het slechts tijdelijk, in België komen vestigen, kunnen ingeschreven
worden op de lijst indien ze, op het ogenblik van hun eerste verzoek om
inschrijving in het buitenland, de voorwaarden vervulden die hierboven vermeld
zijn. Hun leercontract moet gelijkluidend zijn aan de voorschriften hierboven
aangehaald of eraan aangepast worden.
Wie ooit ingeschreven werd op de lijst van de beroepsjockeys, kan nadien niet
meer ingeschreven worden op de lijst van de leerling-jockeys.
Worden ambtshalve van de lijst der leerling-jockeys geschrapt: en ambtshalve
ingeschreven op de lijst van de beroepsjockeys :
(1). diegenen die 21 jaar geworden zijn.
(2). diegenen die 40 rennen gewonnen hebben.
(3). diegenen die, vooraleer veertig rennen gewonnen te hebben, hun
leercontract beëindigd hebben.
Worden ambtshalve van de lijst der leerling-jockeys geschrapt :
(1). diegenen waarvan het leercontract zonder erkende gegronde redenen
voortijdig verbroken werd.
(2). diegenen die niet aanvaarden zich te onderwerpen aan onderhavige Code
en Reglementen.
(3). diegenen die, zelfs in overeenkomst met de trainer of eigenaar met
dewelke zij door contract verbonden zijn, het land verlaten (behalve voor
een beperkte termijn) om hun beroep in het buitenland uit te oefenen.
(4). diegenen die ten onrechte zouden genoten hebben van een ontheffing.
De Jockey Club behoudt zich het recht voor om over alle eventuele afwijkingen
door overmacht te oordelen.

c. Gewichtsontheffing
i.
ii.

iii.
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Alleen de leerling- jockeys met een vergunning die door de Jockey Club
afgeleverd werd, kunnen van een gewichtsontheffing genieten.
In alle vlakke rennen met een nominale waarde kleiner dan 5.000 Euro, hebben
de leerling-jockeys recht op een ontheffing van 2 kilo zolang ze geen 20 rennen
gewonnen hebben.
In alle vlakke rennen genieten de leerling-jockeys die voor hun eigenaar of
trainer rijden met wie ze door contract verbonden zijn, van een supplementaire
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gewichtsontheffing van één kilo en dit zolang ze geen 40 rennen gewonnen
hebben.
d. Rijgeld en vergoedingen
i.
ii.
iii.

iv.
v.

Het rijgeld der leerling-jockeys is onderworpen aan dezelfde voorschriften als
dat der beroepsjockeys,
De afrekening der reiskosten en verblijfsvergoeding wordt rechtstreeks geregeld
door de eigenaars, volgens de voorwaarden van het contract.
Het rijgeld (vast gedeelte en percentage van de eventuele winsten) der leerlingjockeys en het percentage ervan dat afgedragen wordt aan de trainer of
eigenaar waarmee de leerling-jockey zijn contract heeft, wordt vastgesteld door
de Raad van Bestuur.
De rekeningen van de leerling-jockeys worden maandelijks opgemaakt. Ze
kunnen hun eventueel saldo ontvangen vanaf de dag dat hun rekening in het
Office Central gecrediteerd werd.
De boeten die de leerling-jockeys werden opgelegd worden rechtstreeks van
hun rekening bij het Office Central afgeboekt.

e. Bijzondere bepalingen.
i.

ii.
iii.
iv.

Een leerling-jockey kan niet zelf zijn rijden aangeven, dit recht komt slechts toe
aan de trainer of eigenaar waarbij de leerling-jockey onder contract is. De
eigenaar van een paard kan een leerling-jockey slechts na uitdrukkelijk akkoord
van de eigenaar of de trainer die de leerling-jockey onder contract heeft
genomen, als berijder verklaren. In geval van overtreding van deze bepaling
kunnen de Rencommisssarissen of het Directiecomité een sanctie opleggen,
binnen de grenzen van de huidige Code en Reglementen, zowel aan de
leerling-jockey als aan de trainer (of eigenaar als de trainer een privé trainer
is), ondertekenaars van het leercontract.
Alle bepalingen van de Code en Reglementen die betrekking hebben op de
beroepsjockeys en die niet tegenstrijdig zijn met deze voorbehouden aan de
leerling-jockeys, zijn van toepassing op deze laatste.
Elk paard, bereden door een leerling-jockey die ten onrechte van een ontheffing
genoot, zal uitgesloten worden.
In geval van overdracht van het contract moet de Jockey Club ervan op de
hoogte gebracht worden en de leerling-jockey wordt slechts opnieuw toegelaten
te rijden na akkoord van het Directiecomité. In geval van eenzijdige opzegging
door de leerling kan deze geen nieuw leercontract met een derde aangaan,
zonder het voorafgaande akkoord van de werkgever waaraan hij verbonden is
of van het Directiecomité van de Jockey Club.

5. Varia
a. De kosteloze toegang tot de renbanen, de toegang tot de afgesloten ruimte van de
waag en tot de jockeyzaal kan aan de beroepsjockeys, leerling-jockeys, gentlemenriders en cavalières verboden worden wanneer ze gestraft werden met een tijdelijk
rijverbod of zolang een eventuele boete niet betaald is.
b. De beroepsjockey die door een contract aan een eigenaar verbonden is, kan voor
niemand anders dan voor deze eigenaar rijden tenzij hij van deze toelating
bekomen heeft of tenzij de voorwaarden van het contract dit voorzien. Het contract
Ed 160701

7

terzake dient bij de Jockey Club neergelegd te worden.
c. De beroepsjockey, leerling-jockey, gentleman-rider en cavalière die zonder
toelating hebben gereden en iedere eigenaar of trainer die aan deze inbreuk heeft
medegewerkt zullen gesanctioneerd worden.
6. Sancties toepasbaar op een beroepsjockey, een gentleman-rider, een cavalière
een leerling-jockey.
De sancties toepasbaar op een beroepsjockey, een gentleman-rider, een cavalière en
een leerling-jockey zijn : de boete, de verwittiging, het verbod om tijdens een bepaalde
periode te rijden, de schorsing of het intrekken van de toelating te rijden en de uitsluiting
tot nader order, van de weeglokalen en de trainingsterreinen die onder de bevoegdheid
van de renverenigingen vallen.
Zolang een beroepsjockey of een leerling-jockey de hem opgelegde boete niet betaald
heeft kan het Directiecomité hem verbieden om te rijden en dit onafhankelijk van de
voorziene forfeit procedure.
Ieder paard dat bereden wordt door een beroepsjockey, een gentleman-rider, een
cavalière of een leerling-jockey die de toelating ontnomen is om te trainen mag geen
enkel paard dat hem toebehoort laten lopen in rennen die door de onderhavige Code en
reglementen gereglementeerd worden.
Anderzijds kan het Directiecomité zich verzetten tegen de inschrijving of de start van
ieder paard dat voorheen getraind werd door een trainer die het onderwerp uitmaakt
van een tijdelijke schorsing of een intrekking van zijn vergunning, indien het paard niet
effectief onder de leiding van een andere trainer geplaatst is.
Ieder paard dat bereden wordt door een een beroepsjockey, een gentleman-rider, een
cavalière of een leerling-jockey die het recht ontzegd werd te rijden of die geschorst
werd moet door het Directiecomité uitgesloten worden.
Iedere beroepsjockey die met een intrekking van zijn rijvergunning bestraft werd kan de
toelating niet meer krijgen om te trainen, noch te laten lopen als eigenaar vennoot,
huurder, verhuurder of bezitter van een aandeel in een paard.
7. Bekwaamheidstest
a. De bekwaamheidstest wordt georganiseerd door een commissie die
samengesteld is uit een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van de
Jockey-Club (als voorzitter) en twee personen die over een vergunning
beschikken van ofwel beroeps trainer, ofwel beroeps jockey, ofwel gentlemanrider en cavalière met een definitieve vergunning. De leden van de Commissie
worden benoemd door de Raad van Bestuur van de Jockey-Club en moeten van
hetzelfde taalregime zijn als de kandidaat jockey, leerling-jockey, gentlemanrider of cavalière, of ten minste de taal van de kandidaat beheersen.
b. Inhoud van de test
De test kan bestaan uit een praktisch gedeelte (een paard alleen opzadelen, het
berijden in de verschillende gangen, slagen in testen met vertrek vanuit
startingboxen, het volgen van een leader gedurende een volledige ronde van de
piste, zijn paard met de armen aanmanen, enz) en een theoretisch gedeelte
(kennis van de Code en reglementen van de Jockey Club)
c. De beslissingen van de Commissie zijn niet vatbaar voor beroep. In geval van
mislukking, kan de test maximaal twee keer her afgelegd worden.
Ed 160701

8

