HOOFDSTUK 2. Trainers
1. Definitie.
Wordt als trainer aanzien, hij die van de Jockey Club de toelating gekregen heeft om
de training van galoprenpaarden te leiden.
2. Algemene voorschriften.
a. Alle paarden die deelnemen aan rennen die geregeld worden door onderhavige
Code en Reglementen, moeten getraind worden door een beroepstrainer, een
privaat trainer of een eigenaartrainer.
b. Een paard dat buiten België getraind wordt mag slechts aan de rennen deelnemen
wanneer het getraind wordt door een persoon die in het bezit is van een analoge
vergunning, afgeleverd door de autoriteiten waarvan de bevoegdheden in de
respectievelijke landen overeenstemmen met deze van de Jockey Club. De Raad
van Bestuur van de Jockey Club kan nochtans toelaten dat, zoals voorzien in de
voorgaande alinea, de paarden die normaal buiten België worden getraind, ook in
België worden getraind gedurende een periode van maximum drie maanden, op
voorwaarde dat deze buitenlandse trainer in België vertegenwoordigd wordt door
een door de Raad van Bestuur erkende afgevaardigde, waarvan het bestaan in
niets de verantwoordelijkheid van de buitenlandse trainer zal wijzigen.
c. Iedere trainer, titularis van een vergunning van de Jockey Club, dient de paarden
aan te geven die in zijn installaties aanwezig zijn om er door hem getraind te
worden. Iedere wijziging in zijn effectief dient binnen de 48 uur aan de Jockey Club
meegedeeld te worden met vermelding van plaats van herkomst of bestemming.
De Jockey Club is gemachtigd op ieder ogenblik in de installaties van de trainers
de aanwezigheid van de op training verklaarde paarden te controleren. Enkel
beroepstrainers kunnen over een tweede trainingsinfrastructuur beschikken die
eveneens door de Jockey Club geaccrediteerd dient te worden.
d. In geval een paard van training verandert heeft de nieuwe trainer 3 dagen om een
paard aan zijn bestand toe te voegen zonder dat de continuïteit van de training
gecompromitteerd wordt. Eens deze termijn verstreken zal een trainingsperiode
van vijftien achtereenvolgende dagen vóór de dag van de ren waaraan het moet
deelnemen, in acht genomen moeten worden.
e. Ieder paard dat getraind wordt door een andere persoon dan deze bij dewelke het
op training verklaard is, zal van iedere openbare ren uitgesloten worden voor een
periode die door de Disciplinaire Commissie van de Jockey Club bepaald wordt en
die niet langer mag zijn dan één jaar.
f. Aan iedere vergunning kunnen bepaalde voorwaarden verbonden worden en/of
kunnen in tijd en ruimte beperkt worden.
g. De toelating om te trainen kan ten allen tijde door de Raad van Bestuur van de
Jockey Club of door de Disciplinaire Commissie ontnomen worden wegens
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onbekwaamheid, fraude, inbreuk op de Codes en Reglementen, het vertoon van
een gedrag dat de rensport in een slecht daglicht stelt, omkoperij of poging tot
omkoperij. Het is de trainers tevens verboden rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen te hebben bij de weddenschappen van derden, noch om ervoor om het
even welke beloning of vergoeding te ontvangen,en dit op straffe van naar de
Disciplinaire Commissie verwezen te worden.
h. Tevens kan de toelating om te trainen door de Raad van Bestuur of door de
Tuchtcommissie voorlopig of definitief ingetrokken worden van trainers van
paarden 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 – gallop
• een door de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) of
International Federation Of Arabian Horse Racing Authorities (IFAHR)
officieel erkende renfederatie.
De paarden die deelnamen aan dergelijke rennen worden definitief uitgesloten
voor officiële rennen, met uitbreiding naar het buitenland.
i.

Het toekennen, het schorsen of het intrekken van de vergunningen wordt in het
Officieel Bulletin gepubliceerd.

3. Beroepstrainer
a. Voorwaarden voor het bekomen van een vergunning.
i.
Om als beroepstrainer aanvaard te worden moet men minstens 18 jaar oud
zijn, over het statuut van zelfstandige beschikken, in regel zijn met de
geldende fiscale en sociale wetgeving en in België gedomicilieerd zijn.
ii.
Voor buitenlandse kandidaat-trainers en voor hen die in de laatste vijf jaar
een trainersvergunning in het buitenland zouden bekomen hebben, zal de
Jockey Club bij de hippische autoriteit van het betrokken land en socioprofessionele organisaties, navraag doen betreffende eventuele schorsingen
en opgelopen sancties van betrokkene. De Raad van Bestuur van de Jockey
Club behoudt zich het recht voor om de vergunning te weigeren bij het
ontbreken van een positief advies terzake.
iii.
Een beroepstrainer dient over een trainingsinfrastructuur te beschikken die
minimum bestaat uit geschikte stallingen en hij dient binnen redelijke afstand
toegang te hebben tot een trainingspiste. De infrastructuur dient door de
Raad van Bestuur van de Jockey Club geaccrediteerd te worden.
iv.
Hij dient voldoende gekwalificeerd personeel tewerk te stellen.
v.
Bij een eerste aanvraag zal de kandidaat beroepstrainer zijn kennis
betreffende het trainen van renpaarden dienen te bewijzen aan de hand van
opgedane ervaringen terzake of dienen te beschikken over formele attesten
inzake hippische vaardigheden afgeleverd door erkende vormingscentra,
aangevuld met de nodige praktische ervaringen inzake het trainen van
renpaarden. Een bekwaamheidstest, bestaande uit een theoretisch en een
praktisch gedeelte, kan daaromtrent door de Raad van Bestuur van de
Jockey Club opgelegd worden.
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vi.

Onder voorbehoud van de beschikkingen van onderhavige reglementen,
worden de vergunningen aan de beroepstrainers toegekend voor een
onbepaalde periode, behalve bij expliciete opzegging van de vergunning door
de trainer in kwestie met een aangetekende brief.

b. Bijkomende bepalingen
i.
Een beroepstrainer is gerechtigd paarden van een of meerdere eigenaars te
trainen.
ii.
De kandidaat beroepstrainer richt zijn aanvraag met een gewone postzending
aan de Jockey Club. Bij de aanvraag dient het adres van zijn Infrastructuur
vermeld en dient de lijst gevoegd te worden van al de paarden die hij
voorstelt te trainen, met vermelding van de namen en adressen van hun
eigenaars.
iii.
Hij ontvangt een vergoeding voor inkwartiering, verzorging en training van
de paarden en een percentage op de gewonnen prijzen. De inkwartiering,
verzorging en medische begeleiding dienen aan de algemeen heersende
normen betreffende het dierenwelzijn te voldoen.
iv.
De Jockey Club reikt aan de beroepstrainers een lidkaart met foto uit.
v.
Een Jockey met een beroeps-trainersvergunning mag niet rijden in een ren
met een paard dat niet door hem getraind wordt als er aan diezelfde ren
paarden deelnemen die door hem getraind worden.
4. Privaat trainer
a. Voorwaarden voor het bekomen van een vergunning.
i.
Enkel een fysieke persoon van ten minste 18 jaar oud die in België
gedomicilieerd is en die exclusief en contractueel verbonden is aan één
eigenaar kan als privé trainer aanvaard worden.
ii.
Voor buitenlandse kandidaat-trainers en voor hen die in de laatste vijf jaar
een trainersvergunning in het buitenland zouden bekomen hebben, zal de
Jockey Club bij de hippische autoriteit en socio-professionele organisaties,
van het betrokken land navraag doen betreffende eventuele schorsingen en
opgelopen sancties van betrokkene. De Raad van Bestuur van de Jockey
Club behoudt zich het recht voor om de vergunning te weigeren bij het
ontbreken van een positief advies terzake.
iii.
Een privaat trainer of de eigenaar waarvoor hij traint dient over een
trainingsinfrastructuur te beschikken die minimum bestaat uit geschikte
stallingen en hij dient binnen redelijke afstand toegang te hebben tot een
trainingspiste. De infrastructuur dient door de Raad van Bestuur van de
Jockey Club geaccrediteerd te worden.
iv.
Bij een eerste aanvraag zal de kandidaat privaat trainer zijn kennis
betreffende het trainen van renpaarden dienen te bewijzen aan de hand van
opgedane ervaringen terzake of dienen te beschikken over formele attesten
inzake hippische vaardigheden afgeleverd door erkende vormingscentra,
aangevuld met de nodige praktische ervaringen inzake het trainen van
renpaarden. Een bekwaamheidstest, bestaande uit een theoretisch en een
praktisch gedeelte, kan daaromtrent door de Raad van Bestuur van de
Jockey Club opgelegd worden.
v.
De vergunningen zijn slechts geldig voor het lopende kalenderjaar waarin niet
van eigenaar/werkgever veranderd kan worden.
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b. Bijkomende bepalingen
i.
Een privaat trainer is slechts gerechtigd paarden van één eigenaar te trainen.
ii.
De kandidaat privaat trainer richt zijn aanvraag vergezeld van een kopie van
het contract vermeld in paragraaf 4.a.i. hiervoor en van een kopie van de
DIMONA aangifte betreffende zijn tewerkstelling als privé trainer, met een
gewone postzending aan de Jockey Club. Bij de aanvraag en bij iedere
jaarlijkse hernieuwingaanvraag, dient de lijst gevoegd van al de paarden op
training en het adres van zijn Infrastructuur.
iii.
De inkwartiering, verzorging en medische begeleiding dienen aan de
algemeen heersende normen betreffende het dierenwelzijn te voldoen.
iv.
De Jockey Club reikt aan de privaat trainer een lidkaart met foto uit.
v.
Een Jockey met een vergunning van privaat trainer mag niet rijden in een ren
met een paard dat niet door hem getraind wordt als er aan diezelfde ren
paarden deelnemen die door hem getraind worden.
5. Eigenaartrainer
a. Voorwaarden voor het bekomen van een vergunning.
i.
De Raad van Bestuur van de Jockey Club kan een eigenaar machtigen zelf
de training te leiden van de paarden die hij in volle eigendom bezit of
waarvan hij de officieel gemandateerde huurder of vennoot is. Een eigenaar
trainer dient in België gedomicilieerd te zijn.
ii.
Voor buitenlandse kandidaat-trainers en voor hen die in de laatste vijf jaar
een trainersvergunning in het buitenland zouden bekomen hebben, zal de
Jockey Club bij de hippische autoriteit en socio-professionele organisaties,
van het betrokken land navraag doen betreffende eventuele schorsingen en
opgelopen sancties van betrokkene. De Raad van Bestuur van de Jockey
Club behoudt zich het recht voor om de vergunning te weigeren bij het
ontbreken van een positief advies terzake.
iii.
Hij dient over een trainingsinfrastructuur te beschikken die minimum bestaat
uit geschikte stallingen en hij dient binnen redelijke afstand toegang te
hebben tot een trainingspiste. De infrastructuur dient door de Raad van
Bestuur van de Jockey Club geaccrediteerd te worden.
iv.
Hij dient de training van zijn paarden zelf te leiden.
v.
Bij een eerste aanvraag zal de Raad van Bestuur van de Jockey Club een
bekwaamheidstest, bestaande uit een theoretisch en een praktisch gedeelte,
opleggen.
vi.
De vergunningen zijn slechts geldig voor het lopende kalenderjaar.
b. Bijkomende bepalingen
i.
De eigenaar trainers mogen de eerste 12 maanden, te rekenen vanaf het
toekennen van hun initiële vergunning, maximum 5 paarden tegelijkertijd op
training hebben verklaard. Nadien en na een positieve evaluatie door de
Raad van Bestuur komt deze beperking te vervallen.
ii.
De kandidaat eigenaartrainer richt zijn aanvraag met een gewone
postzending aan de Jockey Club. Bij de aanvraag en bij iedere jaarlijkse
hernieuwingaanvraag, dient de lijst gevoegd van al de paarden op training en
het adres van zijn Infrastructuur.
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iii.
iv.

De inkwartiering, verzorging en medische begeleiding dienen aan de
algemeen heersende normen betreffende het dierenwelzijn te voldoen.
Een Jockey met een vergunning van eigenaartrainer mag niet rijden in een
ren met een paard dat niet door hem getraind wordt als er aan diezelfde ren
paarden deelnemen die door hem getraind worden

6. Bekwaamheidstest
a.

De bekwaamheidstest wordt afgelegd voor de “Commissie van de
bekwaamheidstest” bestaande uit een afgevaardigde van de Raad van Bestuur van
de Jockey Club, tevens voorzitter van de commissie, twee personen die beschikken
over een geldige trainersvergunning en eventueel een dierenarts. De leden van de
commissie worden benoemd door de Raad van Bestuur van de Jockey Club en
dienen tot dezelfde taalrol als de kandidaat trainer te behoren of tenminste de taal
voldoende machtig zijn.
b. Inhoud van de test
De test kan bestaan uit:
i. Een praktisch gedeelte
(1) Algemeen voorkomen, verzorging en voederen van renpaarden.
(2) Voorbereiden van de paarden op training en rennen.
(3) Verzorging van de paarden na het werk.
(4) Training van renpaarden.
(5) Beoordeling van het geleverde werk.
ii. Theoretisch gedeelte
(1) Algemeen administratief beheer.
(2) Trainingsschema’s.
(3) Code en Reglementen van de Jockey Club.
(4) Inschrijving, rouwgelden en aangifte van vertrekker.
(5) Paardenziektes en kwalen.
(6) EHBO bij paarden.
(7) Taksen, verzekeringen en personeelszaken.
(8) Dierenwelzijn.
c. Tegen de beslissing van de commissie is geen beroep mogelijk. In geval van
mislukking kan de test maximaal tweemaal terug afgelegd worden.
d. Jaarlijks legt de Raad van Bestuur van de Jockey Club de data der
bekwaamheids- testen vast.

7 Sancties toepasbaar op een trainer.
De sancties toepasbaar op een trainer zijn : de boete, de verwittiging, de tijdelijke
schorsing of de definitieve intrekking van de toelating te trainen en de uitsluiting, tot
nader order, van de weeglokalen en de trainingsterreinen die onder de bevoegdheid
van de renverenigingen vallen.
Zolang een trainer de hem opgelegde boete niet betaald heeft kan het Directiecomité
hem verbieden om ieder paard dat door hem getraind wordt in te schrijven of te laten
lopen en dit onafhankelijk van de voorziene forfeit procedure.
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Iedere trainer 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 getraind wordt door een trainer die het recht ontzegd werd te trainen of
die geschorst werd en dat aan een openbare ren deelneemt moet door het
Directiecomité uitgesloten worden.
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