CODE EN REGLEMENT VAN DE RENNEN
GEREGLEMENTEERD DOOR DE BELGISCHE
FEDERATIE VOOR PAARDENRENNEN - GALOP
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
ART. 1
1. De Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop, heeft in België het toezicht over
de galoprennen.
2. De Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop beslist als laatste instantie over
alle kwesties met betrekking tot vermelde 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
Belgische Federatie voor Paardenrennen-Galop. Ze 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 Raad van Bestuur onderzocht en
goedgekeurd.
Aanpassingen en/of aanvullingen zijn van toepassing vanaf publicatie op de website.
4. In uitzonderlijke gevallen en/of tijden kunnen beschikkingen van onderhavige Code
en Reglement ten voorlopige tittel opgeschort worden door het Dagelijks Bestuur.
5. Elke beslissing die door de Belgische Federatie voor Paardenrennen-Galop getroffen
wordt, moet zonder uitstel aan de belanghebbenden ter kennis gebracht worden. Ze
krijgen onmiddellijk kracht van gewijsde 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 op de website gepubliceerd
worden.
6. Elke beslissing die een verbod meebrengt en in België uitgesproken werd, kan naar
eigen goeddunken van de Belgische Federatie voor Paardenrennen-Galop,
meegedeeld worden aan buitenlandse hippische autoriteiten opdat de uitvoering
ervan internationaal uitgebreid zou kunnen worden.
7. De Belgische Federatie voor Paardenrennen-Galop kan, op eenvoudige vraag van
een erkende buitenlandse hippische autoriteit, de door deze laatste getroffen
beslissingen, in België laten toepassen.
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HOOFDSTUK 2: Toepassingsgebied
ART. 2
1. Onderhavige Code en Reglement is van toepassing op alle vlakke galoprennen en
alle hindernisrennen die onder het toezicht van de Belgische Federatie voor
Paardenrennen-Galop georganiseerd worden.
2. Geen enkel renprogramma of particulier reglement, noch specifieke of algemene
voorwaarden, mogen afwijken van onderhavige beschikkingen. Jaarlijkse Bijzondere
Richtlijnen kunnen de Code en Reglementen aanvullen.
3. Elke persoon die van de Belgische Federatie voor Paardenrennen-Galop de toelating
gekregen heeft een paard te laten lopen (hetzij als eigenaar, mede-eigenaar, huurder
of vennoot) 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
paardenrennen 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 Belgische Federatie voor
Paardenrennen-Galop en die een paard laten lopen, trainen of rijden in rennen onder
het toezicht van de Belgische Federatie voor Paardenrennen-Galop.

HOOFDSTUK 3: Definities
ART. 3
RENVERENIGINGEN
Een renvereniging is een vereniging waarvan de statuten neergelegd zijn bij het
Staatsblad, die het organiseren van paardenrennen voorziet en die:
- erkend is door de Belgische Federatie voor Paardenrennen-Galop;
- beschikt over de nodige vergunningen van de Kansspelcommissie voor het
aannemen van weddenschappen op de rennen.
Een renvereniging mag de vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk.
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MACHTIGING OM TE LATEN LOPEN
De door de Raad van Bestuur van de Belgische Federatie voor Paardenrennen – Galop
uitgegeven machtiging om een paard te laten lopen bestaat uit een aanvaarding als
eigenaar of door hun gemandateerde trainer. Op uitdrukkelijk verzoek van een eigenaar,
kan een machtiging worden verleend aan een vennoot, met inachtneming van de
wettelijke bepalingen die op deze machtiging van toepassing zijn.
MACHTIGING OM FOKPREMIES TE INNEN
De term fokker die in deze Code wordt gebruikt, benoemt de natuurlijke of rechtspersoon
die een paard fokt waarvan de naam in de registers van het Stud Book voorkomt als
fokker en die gemachtigd is premies voor fokkerij te innen krachtens deze Code.
MACHTIGING OM TE TRAINEN
De machtiging om te trainen uitgegeven door de Raad van Bestuur van de Belgische
Federatie voor Paardenrennen-Galop bestaat uit de toekenning van een professionele,
privé of eigenaar/trainer vergunning.
De term "trainer", indien gebruikt zonder verdere specificatie in deze Code, omvat de
volgende vormen van goedkeuring: professionele, privé of eigenaar/trainer licentie.
MACHTIGING OM TE RIJDEN
De machtiging om te rijden uitgereikt door de Raad van Bestuur van de Belgische
Federatie voor Paardenrennen-Galop bestaat uit de toekenning van een vergunning van
ofwel professionele jockey, leerling-jockey of gentleman-rider of cavalière.
DE RENNEN
Een openbare ren is een vlakke- of hindernis ren geregulariseerd door deze Code en
waarvan de voorwaarden zijn verschenen, in België, in het officieel renprogramma
gepubliceerd door de Belgische Federatie voor Paardenrennen – Galop en, buiten
België, in de officiële renprogramma’s van de vlakke- en hindernisrennen, gepubliceerd
door de instanties waarvan de bevoegdheid in hun respectieve landen overeenkomt met
die van de Belgische Federatie voor Paardenrennen – Galop. Openbare rennen kunnen
ofwel worden gereserveerd voor paarden van hetzelfde ras, dezelfde nationaliteit,
dezelfde leeftijd of hetzelfde geslacht, ofwel open staan voor paarden van een
verschillend ras, leeftijd, nationaliteit of geslacht.
De nominale waarde van een ren is het prijzengeld dat wordt vermeld in de specifieke
condities van de openbare ren zoals toegeschreven aan de winnaar. Het totale
prijzengeld van een ren is de som van de prijzengelden vermeld in de specifieke
condities zoals vermeld voor het winnend paard en voor de geplaatste paarden.
In alle openbare rennen wordt het gewicht gedragen door een paard aangegeven in de
rencondities, geregistreerd bij het wegen voor en na de ren in kilogram en halve kilogram
gepubliceerd in de renverslagen.
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ORGANISATIE EN CONTROLE VAN DE RENNEN
De organisatie van de ren wordt gecontroleerd door de commissarissen van de
renvereniging die er zich toe verbinden deze Code in al zijn bepalingen toe te passen.
Het verloop van de ren wordt gecontroleerd door de rencommissarissen die er zich toe
verbinden om deze Code in al zijn bepalingen toe te passen.
De autoriteit van de rencommissarissen strekt zich uit, voor zover de plichten die hen
worden opgelegd en de bevoegdheden die hun door deze Code worden verleend, tot
allen die, expliciet of impliciet, aan deze Code en regelgeving onderworpen zijn. In het
bijzonder voor elke houder van een vergunning om te laten lopen, te trainen en te rijden,
alsook voor het stalpersoneel.
De Raad van Bestuur van de Belgische Federatie voor Paardenrennen-Galop is
verantwoordelijk voor het waarborgen van de regelmatigheid van de openbare rennen in
België. De Raad van Bestuur heeft onder alle omstandigheden dezelfde bevoegdheden
dan de commissarissen van de renmaatschappij en of van de rencommissarissen. De
Raad kan met name rechtstreeks elk geval onderzoeken dat hun tussenkomst lijkt te
vereisen en een geschikte beslissing nemen. De Raad kan bovendien van ambtswege
wijzigingen aanbrengen, zoals de Code formeel aangeeft, voor fouten of materiële
weglatingen die zijn opgemerkt in de beslissingen van de rencommissarissen. Zij kunnen
ook handelen ter aanvulling van een beslissing van de rencommissarissen met
betrekking tot een punt dat het dwingend gevolg zou zijn van een bepaling van de Code
waarnaar in de beslissing wordt verwezen.
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