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DEEL VIII   

HET GEBRUIK VAN VERBODEN MIDDELEN  
 

 INLEIDING 
  

ETHISCHE OVERWEGINGEN 
 

Renpaarden mogen niet aan rennen deelnemen met verboden middelen in hun lichaam. 
Wijziging van het erfelijke genoom van een volbloed op ieder moment van zijn leven zal een 
dergelijk paard diskwalificeren om nog langer als Engelse Volbloed aan rennen deel te 
nemen. Geen enkel paard dat aan rennen deelneemt, mag worden onderworpen aan de in 
dit artikel genoemde verboden praktijken. Zieke of gewonde renpaarden moeten worden 
behandeld en/of moeten zo nodig rusten alvorens terug te keren naar volledige training. 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Alle therapieën voor een paard dat betrokken is bij rennen of training (inclusief rust periodes) 
moeten gebaseerd zijn op een specifieke diagnose, toegediend in de context van een geldige 
en transparante eigenaar-trainer-dierenarts relatie, en gegeven in het belang van de 
gezondheid en het welzijn van het paard. Na elke therapie die aan een renpaard gegeven 
werd, moet een voldoende periode verstrijken voorafgaand aan het rennen zodanig dat de 
therapie niet in staat is om het paard een voordeel te verstrekken en niet schadelijk is voor 
het welzijn van het paard. 

 

HOOFDSTUK 1. Definities. 
 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 

1. Dopingpraktijken: 
a. Het gebruik van substanties en de aanwending van middelen die door de B.F.P. 

verboden zijn met het oog op het kunstmatig opvoeren of het wijzigen van het 
rendement van het paard. 

b. Het gebruik van substanties of de aanwending van middelen die dopingpraktijken, 
zoals hierboven bedoeld, verdoezelen. 

 
2. Verboden substanties: een verboden substantie is een substantie die behoort tot een van 

de categorieën vermeld in de lijst in Hoofdstuk 2 van onderhavige code. 
 
3. Met doping gelijkgestelde praktijken: 

a. Het vergemakkelijken of mogelijk maken van de dopingpraktijk op welke wijze ook;  
b. Het in het bezit hebben tijdens of bij de voorbereiding van een draverij of een 

kwalificatieproef van injectiemateriaal, substanties en middelen zoals bedoeld in Par 1. 
c. Het zich niet aanbieden op, het niet toestemmen in, het misleiden van of het zich 

verzetten tegen dopingcontroles; 
 
4. Therapeutische behandeling: het gebruik van substanties met het oog op het verzorgen 

van een paard, volgens de voorschriften en procedures in bijlage A en met uitzondering 
van deze ingedeeld in Hoofdstuk 2. Par 2.a. en onder categorie C zoals bepaald in 
Hoofdstuk 2 Par 10 en op voorwaarde dat deze geregistreerd worden in een register dat 
daarvoor voorzien is en dat bijgehouden wordt door de eigenaar of trainer en dat op ieder 
ogenblijk door een afgevaardigde van BFP-Galop consulteerbaar is.   
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5. Dopingcontrole: de procedure betreffende de controle op de dopingpraktijken die op 

initiatief van de raad van bestuur van de B.F.P. wordt bevolen. 
 

6. Dopingcommissie: het adviserend orgaan van de raad van bestuur van de B.F.P. inzake 
dopingproblematiek. De dopingcommissie bestaat uit minstens drie leden, onder wie een 
voorzitter, ondervoorzitter en een secretaris die overeenkomstig de statuten van de 
B.F.P. worden verkozen. De dopingcommissie mag zich laten adviseren door een 
deskundige of een college van deskundigen, onder andere voor de interpretatie van de 
analyseverslagen van de laboratoria. 
  

7. De inrichtende koersmaatschappijen: de koersmaatschappijen die door de B.F.P. werden 
erkend voor het inrichten van paardenwedrennen op de verschillende renbanen in België. 

 
8. Controledierenartsen: de dierenartsen die door de raad van bestuur of de 

dopingcommissie van de B.F.P. aangesteld werden voor de afname van biologische 
monsters. De controledierenartsen mogen er geen zelfstandige praktijk paarden op 
nahouden. 

 
9. Trainer van het paard: de trainer of de eigenaar/trainer van het paard. 
 
10. Bewaker van het paard: de trainer, stalknecht van het paard, desgevallend eigenaar of 

andere persoon die verantwoordelijk is voor het paard en het onder zijn hoede heeft op 
het ogenblik van de monsterafname door de controledierenarts. 

 
11. Laboratoria: de laboratoria erkend door de B.F.P., waarvan de lijst gepubliceerd wordt in 

bijlage. 
 

12. Aantoonbaarheid van de aanwezigheid een verboden stof: Het bewijs van de 
aanwezigheid van de stof zelf of een metaboliet van die stof of een isomer van die stof of 
een isomer van de metabolieten ervan. Het bewijs van een wetenschappelijke indicator 
waaruit blijkt dat er sprake is van toediening of blootstelling aan een verboden stof is 
gelijk aan het bewijs van die stof. 

 
13. Genetische therapie: Genetische therapie wordt gedefinieerd als inclusief elke therapie, 

methode of proces waarbij het gebruik of de toediening van 
a. oligomeren of polymeren van nucleïnezuur  
b. kernzuuranalogen   
c. genetisch gemodificeerde cellen 
d. genbewerkingsmiddelen die op elk moment direct of indirect een actie of effect kunnen 

veroorzaken op en/of manipuleren, genexpressie in een zoogdierlichaam, met inbegrip 
van maar niet beperkt tot genbewerkingsmiddelen met de mogelijkheid om 
genoomsequenties en/of transcriptie, posttranscriptie of epigenetische regulatie van 
genexpressie te wijzigen. 

Om elke twijfel te voorkomen, worden de volgende elementen niet gedefinieerd als 
genetische therapie ten behoeve van IABRW:- het gebruik of de toediening van 
geconditioneerde autologe serums of bloedplaatjesrijke plasmabehandelingen die geen 
betrekking hebben op de overdracht van hele cellen/DNA. 

 
14. Gen editing: Gen editing wordt gedefinieerd als elk proces of behandeling met betrekking 

tot een paard waarbij DNA wordt ingebracht, verwijderd en/of vervangen op een 
specifieke plaats in het genoom van het paard. 
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15. Genoom editing: Genoom editing wordt gedefinieerd als elk proces of behandeling met 
betrekking tot een paard waarbij DNA in het genoom van het paard wordt ingebracht, 
verwijderd en/of vervangen 

 

HOOFDSTUK 2. De verboden substanties. 
 

 
1. In het algemeen; zijn verboden,  

 
a. Alle substanties die vatbaar zijn om op ieder ogenblik uitwerking te hebben op één of 

meerdere lichamelijke stelsels van zoogdieren (niet beperkende lijst). 
 

• zenuwstelsel 

• cardiovasculair stelsel 

• ademhalingstelsel 

• spijsverteringstelsel 

• afscheidingstelsel 

• voortplantingstelsel 

• spier- en beenderstelsel 

• hemolymphatisch stelsel en de bloedsomloop 

• immuniteitstelsel met uitzondering van de substanties die aanwezig zijn in de 
toegelaten vaccins 

• Substanties.die op elk moment in staat zijn om direct of indirect een actie of 
effect te veroorzaken op en/of, genexpressie in een zoogdierlichaam te 
manipuleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot gen editing met de 
capaciteit om genoomsequenties en/of de transcriptie, post-transcriptie of 
epigenetische regulatie van genexpressie te wijzigen. 

• Endocriene afscheidingen en hun synthetische homologen. 
 

b. Maskerende substanties. 
 
 

c. Substanties die op elk moment direct of indirect een werking of effect op genexpressie in 
een zoogdierlichaam kunnen veroorzaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
genbewerkingsmiddelen met de mogelijkheid om genomische sequenties en/of 
transcriptie, post-transcriptie of epigenetische regulatie van genexpressie te wijzigen. 
 

 
d. De Substanties worden als volgt ingedeeld: 
 

C: Zuiver doperende substanties, zoals anabolics, amfetaminen, enz  
 
B: Substanties met therapeutische eigenschappen. 
 
A: Substanties die aanwezig kunnen zijn als verontreinigingen in voedsel. 
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2. Substanties C : 
 

Substanties C worden gedefinieerd als de hieronder vermelde substanties, of een 
substantie waarvoor geen officiële vergunning voor diergeneeskundig gebruik verkregen is 
of die door de wetenschappelijke autoriteiten niet als legitieme behandeling is erkend: 
 

 
Anabole middelen : 
 

-  de androgene anabole steroïden en anabole middelen zoals selectieve oestrogeen 
receptor modulatoren (SERM). 

-  Béta-agonisten, behalve op voorschrift van een dierenarts, in doseringen die 
worden erkend voor behandelingen met bronchusverwijders. 

 
 Peptide hormonen, groeifactoren en dergelijke : 
 

- erytropoëse-stimulerende middelen, zoals EPO, Epoetin Alfa en Béta (de 
Epoiétines Alfa et Béta), Darbepoiétine Alfa, Methoxy-polyethyleen Glycol Epoetin, 
Peginesatide, de factoren geïnduceerd door hypoxie (HIF), 

- groeihormonen, groeihormoon afgevende factoren, IGF-1 en andere groeifactoren, 
- synthetische eiwitten en peptiden, evenals hun synthetische analogen met 

uitzondering van die aanwezig in geneesmiddelen die zijn toegelaten voor 
dierenartspraktijken, zoals Thymosin Béta 4. 

 
Hormonen en metabole modulatoren :  
 

- aromataseremmers, les modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes 
(SERMS) en andere anti-oestrogene stoffen 

- middelen die de functie van myostatine wijzigen, zoals myostatinremmers, 
- insulines, 
- PPAR delta-agonisten zoals GW1516, 
- activatoren van AMPK zoals AICAR, of van een stof met eigenschappen die 

analoog zijn aan de bovengenoemde stoffen. 
 

Alle bisphosphonaten. 
 

Hetzelfde is van toepassing voor paarden die in het buitenland getraind worden en die 
ingeschreven zijn voor rennen die onder deze Code vallen, alsook voor elk paard dat 
tijdelijk in België is gestald of getraind. 
 
Dit paard mag ook in zijn weefsels, lichaamsvloeistoffen of excreties, of in enig deel van 
zijn lichaam, geen metaboliet of isomeer van één van de bovengenoemde stoffen 
bevatten. Bloed manipulatie van het paard is eveneens verboden. 
 
Fokkers, bezitters van een fokpaard, personen met een eigenaarsvergunning of een 
trainingsvergunning, evenals degenen aan wie de paarden zowel voor fok doeleinden als 
voor training zijn toevertrouwd, mogen geen van de bovengenoemde stoffen in hun bezit 
hebben. 
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3. Substanties B: 

 

Substanties B worden gedefinieerd als substanties die een therapeutische werking hebben 

en die niet voorkomen in de lijst van de Substanties C. 

Dit paard mag bovendien geen stof die als Substantie B gedefinieerd is, in zijn weefsels, 

lichaamsvloeistoffen of uitwerpselen of in enig deel van zijn lichaam bevatten waarvan de 

aanwezigheid niet kan worden gerechtvaardigd door de toediening van een medisch 

voorschrift. 

Fokkers, bezitters van een fokpaard, personen met een eigenaarsvergunning of een 

trainingsvergunning, evenals degenen aan wie de paarden zowel voor fok doeleinden als 

voor training zijn toevertrouwd, hebben de verplichting om te voldoen aan de bepalingen 

met betrekking tot de procedure voor de toegediende behandeling van paarden en voor 

fokkerij en training. 

Geen enkel paard dat deelneemt aan een ren mag, vanaf het einde van de bijkomende 

inschrijvingen, zelfs als het niet deelneemt aan de ren, tot het moment van de afname van 

het monster, onderworpen zijn aan de toediening van een verboden stof of aan 

bloedmanipulatie of in zijn weefsels, lichaamsvloeistoffen of excreties een verboden stof 

bevatten zoals gedefinieerd in paragraaf 4 hieronder, of een van zijn metabolieten, of een 

isomeer van deze stof of een van zijn metabolieten.  

Als een paard na zijn inschrijving voor een ren, een aanvullende medische zorg nodig 

heeft na het afsluiten van de bijkomende inschrijvingen waarvoor een verboden stof nodig 

is, moet de trainer verklaren dat hij het paard terugtrekt uit de ren en een attest van de 

dierenarts voorleggen. 

4. Substanties A: 

Substanties A worden gedefinieerd als endogene stoffen van het paard of substanties die 

voortkomen uit het normale paardenvoer. 

a. Endogene substanties  

Geen enkel paard dat deelneemt aan een ren mag, vanaf het einde van de bijkomende 

inschrijvingen, zelfs als het niet deelneemt aan de ren, tot het moment van de afname 

van het monster, onderworpen zijn aan de toediening van een verboden Substantie A  

of in zijn weefsels, lichaamsvloeistoffen of excreties een verboden Substantie A  

bevatten, of een van zijn metabolieten, of een isomeer van deze stof of een van zijn 

metabolieten. 

Als het één van de endogene stoffen betreft waarvoor een drempelwaarde is 

vastgelegd, kan het monster alleen positief worden verklaard als de concentratie van de 

stof de normale fysiologische drempel overschrijdt die internationaal is vastgelegd, 

goedgekeurd door BFP-Galop en gepubliceerd in de Bijzondere Richtlijnen. 

De eigenaar of trainer kan verzoeken dat het paard op zijn kosten aan aanvullende 

onderzoeken en analyses wordt onderworpen onder de door BFP-Galop vastgestelde 

voorwaarden om na te gaan of de hoeveelheid in kwestie op natuurlijke wijze wordt 

geproduceerd of niet. 
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b. Substanties die voortkomen uit het normale paardenvoer  

Als het een stof betreft dat afkomstig is uit normaal paardenvoer, kan het monster 

alleen positief worden verklaard als de concentratie van de stof de internationaal 

gedefinieerde drempel overschrijdt die door BFP-Galop is goedgekeurd. Dergelijke 

drempels kunnen worden vastgelegd voor stoffen uit normaal paardenvoer, dat wil 

zeggen, planten die traditioneel worden geoogst of door de paarden worden 

afgegraasd. 

Drempelwaarden kunnen ook worden vastgelegd voor stoffen die in zeer kleine 

hoeveelheden worden aangetroffen in gefabriceerd voedsel dat speciaal is bereid voor 

paardachtigen en dat afkomstig is van besmetting tijdens de productie of het transport 

of veroorzaakt door smaak verbeterende factoren. 

Indien het een van de stoffen is uit het normale paardenvoer waarvoor een drempel is 

vastgesteld, kan het monster alleen positief worden verklaard indien de concentratie 

van de stof de internationaal gedefinieerde drempelwaarde overschrijdt; die door de 

FBCH-Galop goedgekeurd en in de Bijzondere Richtlijnen gepubliceerd werd. 

c. Substanties A die aanwezig zijn bij concentraties onder de IFHA-drempels worden niet 

als positief aanzien. 

 

5. Therapeutisch gebruik 

a. Therapeutisch gebruik is het gebruik van substanties voor medische redenen en gericht 

op de verzorging van het paard. 

b. Voor elke behandeling waarbij één of meer producten van één van de categorieën 

verboden stoffen moet worden gebruikt, moet de bezitter van een fokpaard en de 

personen aan wie de paarden zowel voor fok doeleinden als voor het trainen worden 

toevertrouwd, in het bezit zijn van een voorschrift dat ze verplicht moeten voorleggen op 

het moment van controle uitgevoerd op vraag van BFP-Galop.  

Het voorschrift, dat moet voldoen aan de Code van Volksgezondheid, moet de naam 

van het paard of het UELN vermelden als het paard nog geen naam heeft, de naam van 

het medicijn, de dosering en de duur van de behandeling, alsook de 

voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen voordat men het paard opnieuw 

laat lopen. Voor de paarden onder hun hoede zijn ze verplicht om elk voorschrift 

chronologisch te nummeren De voorschriften moeten in een map worden bewaard voor 

een periode van minstens 5 jaar. 

c. De eigenaar van een fokpaard, evenals de personen die zowel voor de fokkerij als in 

opleiding met de paarden zijn belast, moeten ook een “register van therapeutische 

behandeling” bijhouden. Dit register en de bovenstaande voorschriften moeten ter 

beschikking worden gesteld van de BFP-Galop of aan een persoon die handelt in 

opdracht van de BFP-Galop. Deze regel geldt eveneens voor paarden die uit training 

verklaard zijn. 
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d. Het therapeutische gebruik van de in 2. hierboven genoemde stoffen kan slechts bij 

wijze van uitzondering worden toegediend in de volgende omstandigheden: 

i. Wanneer er geen ander redelijk therapeutisch alternatief is. 

ii. De gespecificeerde verboden stof die bij wijze van uitzondering therapeutisch wordt 

gebruikt, moet door een dierenarts worden voorgeschreven met het oog op de 

behandeling van een bestaande ziekte of verwonding, en de bijzonderheden van het 

diagnoseprotocol en de substantie moeten door de trainer geregistreerd aan de BFP-

Galop verstrekt worden. Als het paard op geen enkel moment in zijn carrière direct 

onder controle staat van een trainer vanaf het begin van de training tot de definitieve 

terugtrekking uit de rennen, is de eigenaar verantwoordelijk voor deze kennisgeving 

aan de BFP-Galop. 

iii. Een paard kan pas lopen nadat ten minste zes (6) maanden zijn verstreken nadat 

een van de in punt 2. hierboven genoemde stoffen is toegediend en nadat de trainer 

het paard getest heeft op de afwezigheid van deze stof(fen).  

iv. Een therapie kan niet worden gebruikt als reden voor een positief resultaat in relatie 

tot de aanwezigheid van residuen 

e. De fokker, de bezitter van een fokpaard, evenals de personen aan wie de paarden 

worden toevertrouwd zowel voor fokdoeleinden, alsook de trainer moet zichzelf 

nauwkeurig informeren over elke behandeling of product dat is toegediend aan hun 

paarden en de consequenties van de therapieën die op de paarden worden toegepast. 

Ze kunnen alleen verboden stoffen bezitten op voorschrift van de dierenarts die dit 

rechtvaardigt. 

 
HOOFDSTUK 3. Verboden praktijken en middelen 

 
1. Iedere interventie die van aard is de geldigheid of de integriteit te wijzigen van de afgenomen 

biologische monsters. 
 

2. Verboden middelen en praktijken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, 
 

a. Laten rennen van een zwangere merrie voorbij de 4de zwangerschapsmaand. 

b. Het vóór de ren achterhouden van water ten koste van de gezondheid, het welzijn 

of de veiligheid van het paard. 

c. Het gebruik van extracorporale schokgolftherapie op een manier die de structuur 

van de ledematen tijdens het racen of training kan desensibiliseren. 

d. De afname van bloed aan een paard voor andere doeleinden dan voor 

diagnostische/ laboratoriumtestprocedures of zoals toegestaan door e. hieronder. 

e. De afname, manipulatie en de re-infusie van homologe, heterologe, of autologe 

bloedproducten of bloedcellen in de bloedsomloop, met uitzondering van de 

procedures die worden uitgevoerd voor levensreddende doeleinden of bij het 

gebruik van veterinaire regeneratieve therapieën voor de behandeling van letsel of 

ziekte van hetusculoskeletale.   
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f. Het gebruik van chemische castratie of immunocastratie. 

g. De toepassing van thermocautery op de huid over de bewegingsapparaatstructuren 

om een tegenirriterend effect te veroorzaken. 

h. De toepassing van een stof om vesiculation van de huid en onderliggende weefsels 

te veroorzaken. 

i. Het gebruik, of toediening of toepassing op, een paard van een therapie, methode 

of proces dat gen editing of genoom editing omvat. 

j. Het gebruik of toediening van genetische therapie op of op een paard is te allen tijde 

verboden. 

Vrijgestelde genetische therapie: Genetische therapie kan worden gebruikt of toegediend 

voor een specifiek paard mits de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de BFP-

Galop, als deze genetische therapie wordt gebruikt om een blessure of aandoening te 

behandelen die officieel gediagnosticeerd is door een dierenarts, en:  

a. is niet in staat om het erfelijke genoom van een paard te veranderen;  

b. geen bedreiging vormt voor het welzijn van het paard;  

c. vormt geen bedreiging voor de integriteit van de race, hetzij door het potentieel te hebben 

om de prestaties van een paard in een race te verbeteren of te schaden. 

 

HOOFDSTUK 4. Controle. 
 
1. Om dopingpraktijken te kunnen vaststellen zijn de koerscommissarissen van iedere 

discipline door de bestuurders van hun discipline gemachtigd alle nuttige maatregelen te 
nemen teneinde over te gaan tot het controleren van de paarden. 

 
2. De controles kunnen plaatsvinden, hetzij op de plaats waar het paard gestationeerd is (out 

of competition testing), hetzij op de renbaan, vóór of na de koers. 
 
3. De aan controle onderworpen paarden worden aangeduid door ofwel: 
 

a. het lotingsysteem goedgekeurd door de raad van bestuur van de B.F.P. op advies van de 
dopingcommissie. 
 

b. tenminste drie bestuurders van de betrokken discipline van de B.F.P. 
 

c. tenminste twee effectieve leden van de dopingcommissie. 
 

d. de koerscommissaris(sen). 
 
4. In geval een paard sterft binnen de omheining van een renbaan kan een koerscommissaris, 

een vertegenwoordiger van de B.F.P. of de controledierenarts, een autopsie en/of een 
monsterafname bevelen. De autopsie geschiedt op kosten van de trainer van het paard in 
geval de analyse een verboden substantie aantoont. 

 
5. De inrichtende koersmaatschappijen moeten, indien het technisch mogelijk is, alle nodige 

maatregelen nemen opdat het lotingsysteem duidelijk te volgen is op het videonet van de 
renbaan.  
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6. In de nabijheid van de plaats waar de wedstrijd plaatsvindt, houden de inrichtende 

koersmaatschappijen drie lokalen ter beschikking, die geschikt zijn voor het nemen van 
biologische monsters. De lokalen moeten steeds proper en ontsmet zijn en voorzien van 
proper strooisel. Eén der lokalen moet als bureel dienen en voorzien zijn van zowel warm 
als koud lopend water en moet het nodige meubilair bevatten om de controledierenarts toe 
te laten de administratieve formaliteiten verbonden met de controles, behoorlijk uit te 
voeren. 

 
7. Bij de aanduiding van een paard voor controle moet de eigenaar of trainer van het paard 

verwittigd worden via het oproepsysteem van de renbaan of door de starter of door een 
koerscommissaris. 
 

8. Als de controle plaatsvindt na de koers, moet de bewaker van het paard het paard zo vlug 
mogelijk ontdoen van het tuig, het wassen en afdrogen. Het paard mag gedurende enkele 
minuten gestapt worden teneinde het te laten recupereren. Het paard dient vervolgens 
binnengeleid in het lokaal waar de monsterafname zal plaatsvinden. 
 

9. De bewaker van het paard moet zich met het paard aanmelden op de aangeduide 
controleplaats.   

 
10. De paarden die niet spontaan urineren, zijn verplicht in het lokaal te blijven tot 

  maximum een half uur na de laatste koers. 

 
HOOFDSTUK 5. Monsterafname. 

 
1. De controledierenarts organiseert en controleert de monsterafname(n) voor de analyse en 

de tegenanalyse. Hij mag zich laten bijstaan door een andere dierenarts of assistent erkend 
door de B.F.P. 

 
2. Het is verboden zonder toestemming van de controledierenarts tijdens de controle op om 

het even welke manier beeld- of klankmateriaal op te nemen. 

3. De monsterafname geschiedt als volgt: 
a. de controledierenarts verifieert de identiteit van het paard. 
b. de controledierenarts neemt van het paard op een hygiënische en medisch  

verantwoorde manier een voldoende hoeveelheid urine en/of bloed af of een andere 
biologische substantie (uitwerpselen, uitgeademde lucht, haren, enz…). 

c. de bewaker van het paard kan, indien hij het wenst, de verzegeling van de recipiënt 
dat gebruikt zal worden controleren op zijn ongeschondenheid. 

d. de controledierenarts verdeelt in aanwezigheid van de  bewaker van het paard de 
afname over de twee recipiënten op een wijze dat zij een voldoende hoeveelheid 
bevatten voor analyse en eventuele tegenanalyse. 

e. de verzegeling wordt, in aanwezigheid van de bewaker van het paard en eventueel 
van een commissaris of een vertegenwoordiger van de renbaanbeheersmaatschappij, 
uitgevoerd door de controledierenarts, volgens een systeem goedgekeurd door de 
dopingcommissie, overeenkomstig haar huishoudelijk reglement. 

   
4. Voor de monsterafname mogen alleen verpakkingen flesjes, bekers, trechters en andere 

benodigdheden worden gebruikt die door de B.F.P. ter beschikking worden gesteld. 
 
5. De controledierenarts noteert de nummers van de processen verbaal en de 

barcodenummers in een boek dat ter beschikking wordt gesteld door de raad van bestuur 
van de B.F.P. 



                   10 

 

 
HOOFDSTUK 6. Het proces-verbaal. 

 
1. Van de monsterafname wordt een proces-verbaal opgemaakt aan de hand van een 

genummerd formulier, waarvan het model goedgekeurd werd door de dopingcommissie. 
 
2. Naast de onontbeerlijke inlichtingen voor de toepassing van dit reglement en de eventuele 

opmerkingen, vermeldt het proces verbaal, ofwel het laboratorium waar de eventuele 
tegenanalyse dient uitgevoerd te worden, ofwel de verzaking aan een tegenanalyse, mocht 
de eerste analyse positief zijn.  

 
3. Het proces-verbaal wordt door de eigenaar en/of de trainer en/of de bewaker van het paard, 

de controledierenarts en de commissaris of als hij aanwezig is door de vertegenwoordiger 
van de inrichtende koersmaatschappij, ondertekend. Door zijn handtekening erkent de 
eigenaar, trainer of bewaker van het paard de regelmatigheid van de monsterafname. 

  
4. Het weigeren van de trainer of zijn vertegenwoordiger de monsterafname bij te wonen (met 

inbegrip van de verpakking en het opstellen van het proces verbaal) of de weigering het 
proces verbaal te ondertekenen geldt voor uitdrukkelijke aanvaarding van de 
omstandigheden waarin de monsterafname werd uitgevoerd.  

 
5. De bewaker van het paard ontvangt een kopij van het proces verbaal. Het origineel wordt 

bewaard door de verantwoordelijke van de dopingcommissie. 
  

HOOFDSTUK 7. Analyse. 
 

Vervoer van de monsters 
 

De monsters dienen zo vlug mogelijk tegen ontvangstbewijs verstuurd of bezorgd te worden 
aan het laboratorium. In afwachting neemt de afgevaardigde verantwoordelijke van de 
B.F.P. alle maatregelen om de monsters te bewaren. Het vervoer of het verzenden van de 
stalen worden geregeld onder de verantwoordelijkheid van de persoon belast met deze 
opdracht en erkend door de dopingcommissie en/of raad van bestuur van de B.F.P. 

 
 

HOOFDSTUK 8. Keuze van het laboratorium. 
 

1. De analyse van één van de twee stalen wordt uitgevoerd door het referentielaboratorium, 
erkend door de B.F.P. (zie bijlage B).  
 

2. Overeenkomstig Hoofdstuk 6. Par 2. heeft de eigenaar, trainer of de bewaker van het 
paard de mogelijkheid, ofwel, onder de voorgestelde laboratoria, twee laboratoria in 
voorkeursvolgorde aan te duiden, waar de eventuele tegenanalyse dient uitgevoerd te 
worden, ofwel aan te duiden dat hij verzaakt aan een tegenanalyse. Het laboratorium dat 
als tweede keuze wordt aangeduid, komt slechts in aanmerking in geval het eerste 
laboratorium niet bij machte is de tegenanalyse uit te voeren of in geval van overmacht. 
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HOOFDSTUK 9. Resultaat van de analyses. 

 
1. Als de uitslag negatief is, wordt de uitslag door het referentielaboratorium verstuurd naar 

de secretaris van de Dopingcommissie en/of naar de persoon die aangeduid werd door 
de raad van bestuur van de B.F.P. 

 
2. Als de uitslag positief is en als de verantwoordelijke van het paard op het proces-verbaal 

aangeduid heeft dat hij afziet van een tegenanalyse, wordt het verslag van deze analyse 
verstuurd overeenkomstig Par 1. hierboven, met indicatie van de categorie van de 
teruggevonden substantie, zoals bepaald in Hoofdstuk 2. Dit resultaat is onherroepelijk. 
Een kopij van dit verslag zal naar de eigenaar of de trainer verstuurd worden.   

 
3. Als de uitslag positief is en als er een laboratorium voor een eventuele tegenanalyse 

werd aangeduid op het proces verbaal, verstuurt het referentielaboratorium onmiddellijk 
en tegelijkertijd: 

 
a. het staal dat bestemd is voor de tegenanalyse naar het aangeduide laboratorium. 
 
b. het verslag van de analyse naar de secretaris van de dopingcommissie en/of naar 

de persoon die aangeduid werd door de raad van bestuur van de B.F.P. Deze zal 
een kopij van het verslag versturen naar de eigenaar of de trainer en de nodige 
maatregelen treffen om het betrokken paard eventueel onmiddellijk te 
diskwalificeren voor onbepaalde tijd. 

 
Het verslag van de tegenanalyse wordt door het laboratorium waar de tegenanalyse 
plaatsvond verstuurd naar het referentielaboratorium waar, in een aanvullend verslag, 
de uitslag van de tegenanalyse eenduidig wordt geïnterpreteerd.  
 
De uitslag van de tegenanalyse is bewijskrachtig en onherroepelijk. 
 
Het verslag van de tegenanalyse en het aanvullend verslag worden tezamen 
opgestuurd door het referentielaboratorium naar de secretaris van de Dopingcommissie 
en/of naar de persoon die aangeduid werd door de raad van bestuur van de B.F.P. 
 

 
4. De positieve analyseveslagen worden opengemaakt in aanwezigheid van ofwel 

tenminste een lid van de dopingcommissie of van de raad van bestuur. De eigenaar of 
trainer zal een kopij ontvangen van het verslag van de tegenanalyse en van het 
aanvullend verslag. 

 
5. Opmerking : Het bewijs door analyse van een wetenschappelijke indicator waaruit blijkt 

dat een verboden stof of blootstelling aan een verboden stof is aangetoond, is gelijk aan 
het bewijs van die verboden stof. 
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HOOFDSTUK 10. Sancties. 

 
1. De persoon die zich schuldig maakt aan met gelijkgestelde dopingpraktijken, zoals 

bepaald in Hoofdstuk 1. Par 2. of die zich schuldig maakt aan actieve of passieve 
medeplichtigheid, zal gestraft worden met: 

a. een geldboete van 1.250 € tot 10.000 €. 
b. de diskwalificatie van het betrokken paard voor een periode van minimum 15 

kalenderdagen. 
c. of met een van deze straffen alleen. 

 
2. De persoon aangegeven als trainer van het positief bevonden paard bij de B.F.P. zal 

steeds aanzien worden als verantwoordelijke. De sancties die hem worden opgelegd 
worden bepaald door de Tuchtcommissie van de BFP-Galop.  
Het is dus aan de trainer voor het begin van de training of voor de rennen van een paard 
dat net zijn training vervoegd heeft, om ervoor door alle biologische controles en 
analyses die hij nodig acht te zorgen dat het paard geen verboden substanties in 
weefsels, lichaamsvloeistoffen, uitscheidingen of een ander deel van zijn lichaam heeft.  
 

3. De trainer wordt gesanctioneerd met: 
 

a. Substanties A: 
 

i. een geldboete van 1.250 € tot 10.000 €. 
ii. een intrekking van de toelating om een paard te trainen of te doen lopen voor 

eenzelfde periode. 
iii. of met een van deze straffen alleen. 

 
b. Substanties B: 
 

i. een geldboete van 2.500 € tot 10.000 €. 
ii. een intrekking van de toelating om een paard te trainen of te doen lopen voor 

eenzelfde periode. 
iii. of met een van deze straffen alleen. 

 
c. Substanties C:  
 

i. een geldboete van 5.000 € tot 10.000 €. 
ii. een intrekking van de toelating om een paard te trainen of te doen lopen voor 

eenzelfde periode. 
iii. of met een van deze straffen alleen. 

 
d. Iedere herhaling binnen de twaalf maanden zal verdubbeling van de sancties tot 

gevolg hebben. 
 

4.  Gevolgen voor de eigenaar 
 

De eigenaar en fokker van een positief erkend paard zal alle eventueel gewonnen prijzen 
en bonussen in deze periode moeten terugbetalen. Deze bedragen zullen worden 
herverdeeld aan benadeelde eigenaren en fokkers, volgens het gebruikelijke 
prijsverdelings systeem. 
 
 

Windows 8.1
Rechthoek
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5. Sancties van toepassing op het paard 

 
a. Elk paard dat positief blijkt te zijn, wordt gedistantieerd in de ren waarbij dit monster is 

genomen of de bloedmanipulatie is uitgevoerd en in alle volgende rennen vanaf de 
datum van de monsterafname tot de datum waarop de eigenaar of trainer van het 
paard ervan verwittigd werd. 

 
b. Aanwezigheid in het biologisch monster van een verboden stof behorende tot de lijst in  

Hoofdstuk 2 Par 2. van deze code  
 

Indien de analyse van het biologische monster dat op een paard is genomen, vanaf de 
30e dag na de geboorte in België of de invoer ervan en tot het einde van zijn loopbaan 
in België, op een paard dat in het buitenland werd opgeleid en dat ingeschreven was 
in een ren die onder deze Code elopen wordt, zelfs als hij de training voorlopig heeft 
verlaten, of op een paard dat tijdelijk in België gestald of getraind is, de aanwezigheid 
van een stof op de Hoofdstuk 2 Art. 2. aantoont of dat geen officiële vergunning als 
diergeneesmiddel heeft of niet is erkend als een legitieme behandeling door de 
wetenschappelijke autoriteiten, of een stof met analoge kenmerken die vergelijkbaar 
zijn met de bovengenoemde stoffen, of de aanwezigheid van een metaboliet van een 
van de bovengenoemde stoffen of een isomer van een dergelijke stof of een 
metaboliet van dat isomer, kan het paard een verbod opgelegd worden voor een 
periode van ten minste 360 kalenderdagen en niet meer dan twee jaar, die van kracht 
kunnen worden, vanaf de datum van de eerste kennisgeving van het ren vebod aan de 
trainer/eigenaar. 
Dezelfde maatregelen worden genomen als een paard, zelfs bij gebrek aan een 
analyse waaruit de aanwezigheid van een dergelijke stof blijkt, het voorwerp is 
geweest van zijn toediening die door de fokker, eigenaar, trainer of een andere 
persoon toegegevn is, of het voorwerp is geweest van een toediening waarvan het 
bewijs is vastgesteld. 
 
De raad van bestuur van BFP-Galop kan het paard verbieden vóór het einde van de 
procedure voor de tuchtcommissie te rennne.  

 
c. Aanwezigheid van een andere verboden stof dan deze in Hoofdstuk 2 Art 2. in het 

biologisch monster en bloedanalyse 
 
Het paard kan worden gesanctioneerd met een verbod aan rennen deel te nemen: 

 
Stoffen ingedeeld als Cat A op aanwijzing van het referentielaboratorium: gedurende 
ten minste 15 kalenderdagen, vanaf de datum waarop de FBCH-Galop verwittigd 
werd van het positieve resultaat. 
 
Stoffen ingedeeld als Cat B op aanwijzing van het referentielaboratorium gedurende 
ten minste 30 kalenderdagen, vanaf de datum waarop de FBCH-Galop verwittigd 
werd van het positieve resultaat. 
 

De raad van bestuur van FBCH-Galop kan het paard verbieden vóór het einde van de 
procedure voor de tuchtcommissie te rennen 
 
Indien de afname genomen is tijdens een door de FBCH-Galop bepaalde kwalificatietest 
en onverminderd de toepassing van de in dit artikel bedoelde sancties, wordt het 
resultaat van de test ongeldig verklaard. 
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6. Elke hengst die positief werd bevonden met een substantie van categorie C, zoals 

bepaald in Hoofdstuk 2. Par 2.a. zal bovendien minstens voor het volgende dekseizoen 
als dekhengst gediskwalificeerd worden. 

 
7. De handicapwaarde die bepaalt (aangepast) werd naar aanleiding van de betroffen 

ren(nen) blijf(t)ven behouden. 
 
8. De positieve resultaten worden overeenkomstig de I.F.H.A. (International Federation of 

Horseracing Authorities) ook doorgegeven aan de verschillende federaties aangesloten 
bij de I.F.H.A.  Dit betekent dat de opgelegde strafmaatregelen die van toepassing zijn in 
België ook van toepassing zullen zijn in andere I.F.H.A. -landen en omgekeerd. 

HOOFDSTUK 11. Beroep 

 
 Beroep tegen een sanctie wordt gevoerd voor de “Tucht commissie van beroep” van de 

BFP – Galop volgens de procedure beschreven in DEEL IX Jurisdictie. 

 

HOOFDSTUK 12. Tarieven 

 
De dopingcommissie legt het tarief vast der analysen: 

 
1. De kosten van de negatieve analyses en tegenanalyses worden gedragen door de B.F.P. 
2. De kosten van de positieve analyses en tegenanalyses worden steeds gedragen door de 

ervoor verantwoordelijk geachte trainer  

 
 

HOOFDSTUK 13. Slotbepalingen. 
 

1. De uitslag van de tegenanalyse is definitief en zonder verhaal. 

2. Indien de tegenanalyse de positieve uitslag van de eerste analyse ontkracht, kan 
daaraan door niemand enig recht op schadeloosstelling worden ontleend. 

3. De raad van bestuur van de B.F.P. kan voor de uitvoering en toepassing van onderhevig 
reglement alle nodige maatregelen treffen die zij wenst. 

4. De dopingcommissie kan de raad van bestuur van de B.F.P. te allen tijde de nodige 
adviezen geven.
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Bijlage A 

 
 
PRAKTIJK CODE VOOR DE TOEGEDIENDE BEHANDELINGEN AAN 

PAARDEN IN DE  FOKKERIJ EN OP TRAINING 

 

Alle behandelingen die door een dierenarts toegediend zijn, moeten worden verstrekt in 

het belang van de gezondheid en het welzijn van het paard. 

1. Elke behandeling moet volledig gerechtvaardigd zijn door de gezondheidstoestand 

van het paard dat deze toegediend krijgt. 

2. De trainer moet advies inwinnen bij de dierenarts die de behandeling heeft 

voorgeschreven over de juiste trainingsintensiteit tijdens de duur van de behandeling. 

Deze informatie moet op het voorschrift worden vermeld. 

3. De training van paarden die niet getraind kunnen worden als gevolg van een letsel of 

ziekte moet worden opgeschort en ze moeten de juiste zorg ontvangen. 

Behandelingen toegediend door de dierenarts kunnen niet worden gebruikt om 

paarden toch te trainen. 

4. De fokker, de houder van het paard, de eigenaar of zijn gevolmachtigde, of de trainer 

moet een register bijhouden waarin alle zorgen die aan de paarden worden 

toegediend geregistreerd worden en, voor elke behandeling moet hij in het bezit zijn 

van een voorschrift van de dierenarts. 

5. Geen enkele andere substantie dan normaal voedsel mag oraal of parenteraal worden 

toegediend aan een paard op de dag van de ren, behalve in geval van overmacht 

erkend door de rencommissarissen, na advies van de op de renbaan dienstdoende 

dierenarts. 

6. Geen enkel paard kan aan de rennen deelnemen als het in de 14 dagen voorafgaand 

aan de ren een intra-articulaire infiltratie die een glucocorticoïde stof bevat, ontvangen 

heeft. 
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Bijlage B 
 
 
 

LABORATORIA 
 

 

LABORATOIRE DES COURSES HIPPIQUES  (L.C.H.) 

15, rue de Paradis 

91370 VERRIERES LE BUISSON 

FRANCE 

 

LGC 

Newmarket Road 

FORDHAM 

CAMBRIDGESHIRE CB7 5WW 

GRANDE-BRETAGNE 

 

QUANTILAB Ltd 

BioPark Mauritius 

Socota Phoenicia 

Sayed Hossen Street 

PHOENIX, 73408 

REPUBLIC OF MAURITIUS 

 

Germany (only for TCO2) 

 


