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CODE EN REGLEMENT VAN DE PAARDENRENNEN 
GEREGLEMENTEERD DOOR DE JOCKEY CLUB VAN 

BELGIE  
 

In geval van onenigheid tussen de Franse en de Nederlandse teksten is het de Nederlandstalige  tekst die moet in acht genomen worden 

 

 

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED 
 

HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen 
 

 
1. De Jockey Club heeft in België het toezicht over het fokken van de Engelse 

Volbloedpaarden  (Thoroughbred) en van de galop rennen. Inzake fokkerij wordt de 
bevoegdheid uitgebreid tot het Groothertogdom Luxemburg. 
 

2. De Jockey Club beslist als laatste instantie over alle kwesties met betrekking tot 
vermelde fokkerij en tot de galoprennen evenals tot de geschillen die bestaan tussen 
de door haar gemachtigde  verenigingen en/of tussen de personen die aan haar 
bevoegdheid onderworpen zijn. 
 

3. Onderhavige Code en Reglement is opgesteld door de Raad van Bestuur  van de 
Jockey Club en goedgekeurd door haar Algemene Vergadering. De Jockey Club 
neemt alle beslissingen die nodig geacht worden om ze aan te passen en/of aan te 
vullen. Alle voorstellen tot aanpassing en/of aanvulling worden door de Commissie 
van de Code en Reglement onderzocht en na goedkeuring van de Raad van Bestuur 
ter beslissing voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 
Over wijzigingen aan de bijlagen van onderhavige Code en Reglement wordt door de 
Raad van Bestuur beslist. 
Aanpassingen en/of aanvullingen zijn van toepassing vanaf de vierde dag na 
publicatie in het Officieel Bulletin. 
 

4. In uitzonderlijke gevallen en/of tijden kunnen beschikkingen van onderhavige Code 
en Reglement ten voorlopige tittel opgeschort worden door de Raad van Bestuur.  
 

5. Elke beslissing die door de Jockey Club getroffen wordt, moet zonder uitstel aan de 
belanghebbenden ter kennis gebracht worden. Ze krijgen onmiddellijk kracht van 
gewijzigde op het ogenblik dat ze openbaar gemaakt worden of de kennisgeving op 
een andere manier gebeurd. Iedere beslissing die binnen de grenzen van deze Code 
getroffen wordt, zal in het Officieel Bulletin gepubliceerd worden.   
 

6. Elke beslissing die een verbod meebrengt en in België uitgesproken werd, kan naar 
eigen goeddunken van de Jockey Club, meegedeeld  worden aan buitenlandse 
hippische autoriteiten opdat de uitvoering ervan internationaal uitgebreid zou kunnen 
worden. 
 

7. De Jockey Club kan, op eenvoudige vraag van een erkende buitenlandse hippische 
autoriteit, de door deze laatste getroffen beslissingen waaruit een verbod voortvloeit, 
in België laten toepassen. 
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HOOFDSTUK 2: Toepassingsgebied 

 
 
1. Onderhavige Code en Reglement is van toepassing op 

a. Alle Belgisch (en Luxemburgs) gefokte volbloeden die in het Stud Book 
opgenomen worden. 

b. Alle vlakke galop rennen en alle hindernis rennen die onder het toezicht van de 
Jockey Club georganiseerd worden. 
 

2. Geen enkel renprogramma of particulier reglement, noch specifieke of algemene 
voorwaarden, mogen afwijken van onderhavige beschikkingen. 
 

3. Elke persoon die van de Jockey Club de toelating gekregen heeft  een paard te laten 
lopen (hetzij als eigenaar, mede-eigenaar, huurder of aandeelhouder) of toelating 
gekregen heeft te trainen of te rijden in openbare rennen of om fokpremies voor een 
renpaard te ontvangen en iedere persoon die  een paard koopt dat “te koop”  werd 
gesteld volgens de voorwaarden betreffende verkoopsrennen: 
a. wordt verondersteld volledig deze Code en Reglement te kennen en zich, zonder 

voorbehoud, aan alle schikkingen en aan alle gevolgen die daaruit kunnen 
voortvloeien te onderwerpen;  

b. verbindt zich ertoe de algemeen geldende regels inzake dierenwelzijn te 
respecteren;  

c. onderwerpt zich aan alle maatregelen die er op gericht zijn de reputatie van de 
paardenwedrennen in het algemeen te vrijwaren en de belangen van de wedders 
te beschermen;  

d. onderwerpt zich aan de reglementen die opgelegd zijn door de renverenigingen 
inzake gebruik der installaties die onder hun bevoegdheid gesteld zijn;  

e. verbindt zich ertoe geen enkel gedrag te vertonen dat het normale verloop der 
rennen of trainingen zou kunnen verstoren of het imago van de rennen zou 
kunnen schaden. 
 

4. Deze voorwaarden en richtlijnen zijn eveneens van toepassing op alle personen die 
een gelijkaardige toelating  ontvangen hebben van een buitenlandse organisatie die 
analoge verantwoordelijkheden heeft als die van de Jockey Club en die een paard 
laten lopen, trainen of rijden in  rennen onder het toezicht van  de Jockey Club. 


