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DEEL V. DE RENVERENIGINGEN 
 
 

HOOFDSTUK 1 : Algemeen  
 
 

1. Een renvereniging is een vereniging waarvan de statuten het organiseren van 
paardenwedrennen voorzien, en die daarvoor over de nodige vergunningen beschikt. 
 

2. De vergunning betreffende het inrichten van paardenwedrennen wordt uitgereikt door de 
Raad van Bestuur van de BFP-Galop.  
 

3. De toekenning van een vergunning door de Raad van Bestuur gebeurt discretionair. 
 

4. De vergunning voor het organiseren van paardenwedrennen wordt verleend voor een 
onbepaalde tijd. Ze kan te allen tijde worden ingetrokken, zonder opzegging, noch 
vergoeding. 
 

HOOFDSTUK 2. Vergunning  
 

1. Voorwaarden waaraan een renvereniging dient te voldoen om een vergunning te 
bekomen: 
 
a. Beschikken over een vergunning voor het organiseren van weddenschappen 

uitgereikt door de Kansspelcommissie. 
 

b. Opgericht zijn onder de vorm van een morele persoon en beschikken over statuten 
die door de Raad ven Bestuur aanvaard zijn en die in het Staatsblad gepubliceerd 
werden.  
 

c. Haar boekhouding voeren in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek  
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van 23 maart 2019 en de besluiten tot 
uitvoering van dit wetboek.  
 

d. Op zelfstandige wijze de financiën beheren en het eigen beleid bepalen. 
 

e. Over een meerjaren beleidsplan beschikken dat onder andere de effectieve werking 
van de renvereniging vermeldt en dat een exploitatierekening voorziet die over de 
jaren minimaal in evenwicht afgesloten wordt.  
 

f. Een huishoudelijk reglement bezitten dat o.a. de betrekkingen met de BFP-Galop in 
het algemeen en de financiële afrekening met het “Office Centrale” in het bijzonder 
bepaalt. 
 

g. Over een door de BFP-Galop gehomologeerde hippodroom en aanverwante 
accommodaties beschikken (in eigendom, erfpacht, huur of andere contractuele 
middelen). 
 

h. Zich aan de wettelijke en decretale bepalingen houden wat betreft haar onafhankelijk- 
heid tegenover de weddenschappenorganisaties. 
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2. De aanvraag  
 
a. De aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het inrichten van 

paardenwedrennen dient tenminste 3 maand vóór de eerste geplande rendag, aan 
de BFP-Galop overgemaakt te worden. 
 

b. De aanvraag vermeldt de periode voor dewelke de vergunning aangevraagd wordt 
en moet steeds vergezeld zijn van: 
 

i. Het beleidsplan dat betrekking heeft op de periode waarvoor de vergunning 
aangevraagd wordt. 

ii. De volledige lijst van de leden van de Raad van Bestuur. 
iii. Een exemplaar van de stichtingsakte in het Staatsblad en het eigen huishoudelijk 

reglement, ondertekend door twee leden van de Raad van Bestuur.  
iv. Een beschrijving, met gedetailleerd plan van de gebruikte renbaan, incluis de 

rentechnische voorzieningen. Het plan van de pistes dient minimum volgende 
gegevens te vermelden: lengte en breedte der piste(s), de straal van de bochten, 
en in voorkomend geval, het aantal hindernissen met profiel en afmetingen. Voor 
renbanen die reeds eerder door de BFP-Galop gehomologeerd werden en voor 
zover geen wijzigingen aangebracht worden, volstaat de benaming van de 
renbaan of renbanen die gebruikt worden. 

v. Een ontwerpkalender met vermelding van tenminste de gebruikte hippodroom, 
het aantal rendagen per jaar, het aantal rennen per rendag en de dotatie aan 
prijzengelden die autonoom door de renvereniging per rendag voorzien worden.  
 

c. Iedere wijziging betreffende deze gegevens dient steeds aan de BFP-Galop gemeld 
te worden. 
 

3. Om de erkenning te kunnen behouden dient een renvereniging:  
 
a. Permanent te voldoen aan alle in § 1 gestelde voorwaarden. 

 
b. Zich te onderwerpen aan de controle van de Raad van Bestuur van de BFP-Galop. 

Ervoor zorgen dat alle gegevens die verband houden met de erkenningvoorwaarden 
op de zetel of het secretariaat van de renvereniging voorhanden zijn en die ter 
beschikking stellen. 
 

c. Jaarlijks bij de BFP-Galop in te dienen:  
i. vóór 30 mei het door de algemene vergadering goedgekeurde financiële verslag, 

het werkingsverslag en de rekeningen,  
ii. vóór 20 februari de begroting betreffende het lopende jaar en een eventueel 

aangepast beleidsplan. 
  

d. Drie maand vóór het verstrijken van de vergunning kan een verlenging of 
vernieuwing aangevraagd worden. Deze aanvraag dient slechts vergezeld te zijn van 
een eventueel herzien (meerjaren-) beleidsplan voor zover de gegevens vermeld in 
2.b. hierboven ongewijzigd gebleven zijn.
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4. Schorsing of intrekking van de vergunning.  

 
a. De erkenning wordt geschorst of ingetrokken indien blijkt dat de voorwaarden voor 

het behoud van de erkenning niet meer vervuld zijn.  
 

b. Het intrekken van de erkenning gebeurt slechts nadat de renvereniging de 
gelegenheid heeft gekregen om binnen een daartoe bepaalde termijn alsnog de 
voorwaarden voor het behoud van de erkenning te vervullen. 
 

c. De schorsing en de intrekking worden met redenen omkleed en worden per 
aangetekend schrijven aan de renvereniging medegedeeld.  
 

 

HOOFDSTUK 3. Taken van een renvereniging  
 

1. Zorgt voor de organisatie van paardenwedrennen overeenkomstig de bepalingen van 
onderhavige code en reglementen. 
 

2. Voorziet in haar huishoudelijk reglement de modaliteiten betreffende haar financiële 
afrekening met de eigenaars en de jockeys voor de door haar georganiseerde rendagen 
langs het ”Office Central” van de BFP-Galop. De betalingstermijn is vastgesteld op 
maximum 30 dagen en hierop kan enkel afgeweken worden indien zulks vermeld wordt 
bij de publicatie van het renprogramma en mits voorafgaandelijke goedkeuring van de 
BFP-Galop. 

 
3. Voorziet in alle rentechnische inrichtingen die nodig zijn om 

 
a. kansgelijkheid te bieden aan alle deelnemende paarden (startingboxen of, in 

uitzonderlijke omstandigheden start met de vlag); 
b. de rennen in optimale omstandigheden te laten verlopen en het renverloop op zijn 

regelmatigheid te kunnen controleren o.m. dankzij een efficiënt filmcircuit; 
c. de uitslag op een eenduidige manier te bepalen door middel van fotofinish- 

apparatuur; 
d. een videoarchief van de rennen aan te leggen;  
e. de paarden op een eenvoudige manier te onderscheiden door middel van 

genummerde zadeldekens. 
 

4. Voorziet onder voorbehoud van goedkeuring en/of accreditatie door de BFP-Galop  
 
a. een renregisseur  
b. de Rencommisssarissen (minimum twee)  
c. de aankomstrechter(s)  
d. de starter en assistenten  
e. de geneeshe(e)r(en) en ziekenwagen(s)  
f. een hoefsmid 
g. een omroeper 
h. de dierenarts(en) 
i. een commissaris verantwoordelijk voor het dierenwelzijn 

 
Maximum twee functies kunnen in één persoon gecumuleerd worden. 
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5 Neemt de nodige maatregelen om : 
 
a. deelname van zieke of gewonde dieren aan de wedstrijden te vermijden; 
b. medische behandeling te voorzien voor dieren die tijdens de wedstrijd gewond raken; 
c. onnodige risico's voor de dieren ingevolge ondermeer slechte 

weersomstandigheden, de staat van het parkoers en de opstelling van de 
toeschouwers, te vermijden;  

d. een geneesheer of een aangestelde aan te duiden die de jockey’s kan begeleiden in 
geval van dopingscontole en die hen kan bijstaan in taal en reglementaire 
aangelegenheden hieromtrent. 

 
6 Neemt de maatregelen ter bescherming van spelers overeenkomstig de vigerende 

wetgeving.  
 

7 Is ertoe gehouden aan de BFP-Galop een vast bedrag dat door de Raad van Bestuur 
van de BFP-Galop vastgesteld wordt en een bijdrage gelijk aan 6.5% van het bedrag 
van de nominale waarden van hun prijzen te betalen. 
 

8 Gaat de verplichting aan om geen enkele officiële ren te organiseren waarop het 
reglement van de BFP-Galop niet van toepassing zou zijn. Over uitzonderingen beslist 
alleen de Raad van Bestuur van de BFP-Galop.  
 

9 Tijdens de paardenwedrennen verplicht toegang en medewerking te verlenen aan de 
bestuursleden en mandatarissen van de BFP-Galop. 
 

HOOFDSTUK 4. De Gevolmachtigden van de renverenigingen. 
 
1 De renverenigingen benoemen een of meerdere Gevolmachtigden. 

 
2 De gevolmachtigden van de renvereniging zijn solidair verantwoordelijk voor de 

programma’s van hun Vereniging en voor de verplichtingen die eruit voortvloeien. Zij zijn 
bevoegd om de voorwaarden te interpreteren van de programma’s der rennen, die door 
hun vereniging worden ingericht. 
 

3 Taken en verantwoordelijkheden van de gevolmachtigden van de renvereniging. 
 
a. Het programma der rennen opmaken en/of goedkeuren en zich daarbij houden aan 

de voorschriften van deze Code en de publicatie ervan laten opnemen in het Officieel 
Bulletin van de BF£P-Galop. 

b. Het programma ondertekenen, het uur van het begin der rennen opgeven.  
c. De geldigheid van de inschrijvingen en de kwalificatie van de ingeschreven paarden, 

goedkeuren. 
 

4 De gevolmachtigden van de renvereniging kunnen, overeenkomstig paragraaf1 van 
Hoofdstuk 6 van Deel VII, rennen of de volledige rendag afgelasten, uistellen of 
verplaatsen.  
 

5 Indien een programma dat aan de Raad van Bestuur wordt voorgesteld niet met de 
reglementaire voorschriften strookt, stuurt de Raad van Bestuur van de BFP-Galop het 
programma, krachtens zijn discretionaire macht, terug naar de gevolmachtigden van de 
renvereniging opdat het, volgens de aanduidingen, zou gewijzigd worden.  
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6 In de mate van de hun opgelegde plichten en de bevoegdheid die hun door de Code en 
Reglementen der rennen wordt toegekend, strekt het gezag van de gevolmachtigden 
van de renvereniging   zich uit tot alle personen die, expliciet of impliciet, deze Code en 
het Reglement, dat in hun Vereniging geldt, hebben aangenomen en tot alle personen 
die van de Rencommissarissen de toelating kregen om zich binnen de omheining van de 
waag te bevinden. 
 

7 Tegen alle beslissingen van de gevolmachtigden van de renvereniging is er bij de BFP-
Galop beroep mogelijk. 
 

 

HOOFDSTUK 5. Het Prijzengeld 
 

1 De renvereniging voorziet autonoom in alle prijzengelden t.v.v. alle door haar 
georganiseerde rennen en is als enige verantwoordelijk voor de tijdige betaling ervan 
aan de eigenaars via het “Office Centrale” van de BFP-Galop.  
 

2 Het totale prijzengeld behelst het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de winnaar (nominaal 
bedrag) en de bedragen voor de plaatsgelden.   
 

3 Plaatsgelden worden toegekend aan het tweede, derde, vierde en vijfde aangekomen 
paard.  Het bedrag ervan is een percentage van het nominaal bedrag van de ren 
overeenkomend respectievelijk met tenminste 30% voor een 2de plaats, 15% voor een 
3de plaats, 10% voor een 4de plaats en 5% voor een 5de plaats Plaatsgelden voor de 
zesde en volgende geplaatste paarden zijn facultatief. De bedragen van de prijzen 
worden vermeld in de renvoorwaarden. 
 

4 De prijzengelden worden gegarandeerd en kunnen, nadat de datum voor de 
inschrijvingen bereikt is en onder voorbehoud van overmacht, niet gewijzigd worden  
 

5 Het bedrag van de inschrijvingskosten (inleggelden en rouwgelden verschuldigd voor de 
paarden waarvan de inschrijvingen werden gevalideerd) wordt voorgesteld door de 
renvereniging en dient goedgekeurd te worden door de BFP-Galop. Behalve in geval 
van bij-inschrijving, mogen deze kosten 10% van het nominaal bedrag niet 
overschrijden. Ze komen integraal ten goede aan de renvereniging.  
 

 

HOOFDSTUK 6. De Premies 
 

1 Premies voor de fokkers. 
 
a. Deze premies worden toegekend aan de fokkers, lid van de BFP-Galop, van de 

paarden die een prijzengeld ontvangen hebben en voor zover het Belgische paarden 
betreft, ingeschreven in het Belgisch Stud-Book de BFP-Galop. 
 

b. De premies voor fokkers worden niet toegekend in rennen die voorbehouden zijn 
voor Belgische paarden.  
 

c. De premies worden gegarandeerd door de organiserende renvereniging die als enige 
verantwoordelijk is voor de tijdige betaling ervan aan de fokkers via het “Office 
Centrale” van de BFP-Galop. 
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d. Het bedrag van de premie voor de fokkers zal 12% bedragen van het prijzengeld dat 
door een paard bekomen werd. 
 

e. In de rennen door een buitenlands paard gewonnen, wordt de premie die voor de 
winnaar voorzien is, toegekend aan de fokker van de tweede indien dit een Belgisch 
paard is. 
 

f. In geval van dead-heat tussen een Belgisch paard en een buitenlands paard zal de 
premie toegekend worden aan de fokker van het Belgisch paard. 
 

g. De premies toegekend aan paarden die tweede of derde worden geklasseerd, 
kunnen niet gecumuleerd worden met deze voorzien in § c) en e) hierboven vermeld. 

 


