DEEL VIII
HET GEBRUIK VAN VERBODEN MIDDELEN

HOOFDSTUK 1. Definities.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1.

Dopingpraktijk:
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.

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;

3.

Therapeutische behandeling: het gebruik van substanties met het oog op het
verzorgen van een paard, met uitzondering van deze ingedeeld onder categorie C
zoals bepaald in Hoofdstuk 3 Par 4. op voorwaarde dat deze substanties ingeschreven
werden in een speciaal daartoe bestemd register, bijgehouden door de eigenaar of de
trainer van het paard en op ieder moment raadpleegbaar is door de aangestelde van
de B.F.P.

4.

Dopingcontrole: de procedure betreffende de controle op de dopingpraktijken die op
initiatief van de raad van bestuur van de B.F.P. wordt bevolen.

5.

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.

6.

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

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.

8.

Trainer van het paard: de trainer of de eigenaar/trainer van het paard.

9.

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.

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

HOOFDSTUK 2. De regelen ter bestrijding van verboden middelen.
De eigenaar, trainer en bewaker van een paard moeten zich te allen tijde onthouden van
dopingpraktijken en van met doping gelijkgestelde praktijken zoals bedoeld in Hoofdstuk 1.

HOOFDSTUK 3. De verboden middelen.
1.

De raad van bestuur van de B.F.P. bepaalt, na advies van de dopingcommissie de lijst
van de verboden substanties en van de verboden middelen.
a.

de substanties: de volgende substanties zijn verboden (niet beperkende lijst):
i. Substanties die vatbaar zijn om op ieder ogenblik uitwerking te hebben op
één of meerdere lichamelijke stelsels van zoogdieren, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
endocrienstelsel

ii. Endocriene afscheidingen en hun synthetische homologen
iii. Maskerende substanties.
b.

De middelen:
i. Bloeddoping: het intraveneus toedienen of laten toedienen van bloed
bloedderivaten of aanverwante producten aan een paard.
ii. Iedere interventie die van aard is de geldigheid of de integriteit te wijzigen van
de afgenomen biologische monsters.
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2.

Aantoonbaarheid: met aantoonbaarheid van de aanwezigheid van een verboden
substantie verstaat men, de aantoonbaarheid van de aanwezigheid van de substantie
zelf of van een metaboliet van deze substantie of van een isomeer van deze
substantie of van een isomeer van haar metabolieten. De aantoonbaarheid van een
wetenschappelijke indicator die het bewijs levert van toediening van of blootstelling
aan een verboden substantie is gelijkwaardig aan de aantoonbaarheid van bewuste
substantie.

3. De drempelwaarden: drempelwaarden kunnen slechts aangenomen worden voor:
a.
b.
c.

De endogene substanties van een paard;
De substanties die natuurlijk aanwezig zijn in de planten die het paard
gebruikelijk graast of die geoogst worden als paardenvoeder;
De substanties die aangetroffen worden in de voeding van het paard, waarvan de
aanwezigheid te wijten is aan een besmetting gedurende de bebouwing, de
behandeling of de transformatie, het stockeren of het vervoer.

De drempelwaarden voor deze substanties worden vastgesteld door de “International
Federation of Horseracing Authorities” (IFHA).
De substanties die aanwezig zijn in lagere concentraties dan deze aangenomen door
de IFHA geven geen aanleiding tot vervolging.
4. Om de straf te bepalen worden de substanties, op aanwijzen van het
referentielaboratorium, als volgt ingedeeld:
A: substanties die als contaminanten in het voeder kunnen aanwezig zijn.
B: substanties die therapeutische eigenschappen bezitten.
C: zuiver doperende substanties, zoals bv. anabolen, amfetaminen, enz…
5. Een therapie kan niet als reden worden opgegeven in geval van positief resultaat op
aanwezigheid van residuen.

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,
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).
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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.
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, en door de starter
en/of door een koerscommissaris.
8. De bewaker van het paard moet zich met het paard aanmelden op de aangeduide
controleplaats.
9. 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.
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.

4

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.

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.
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HOOFDSTUK 8. Keuze van het laboratorium.
1. De analyse van één van de twee stalen wordt uitgevoerd door het
referentielaboratorium, d.i. een Belgisch of buitenlands laboratorium erkend door de
B.F.P. (zie bijlage). 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 3. Par 4. Dit
resultaat is onherroepelijk. Een kopij van dit verslag zal naar de eigenaar of de trainer
verstuurd worden.
3. 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.
4. Als de uitslag positief is en als er een laboratorium voor een eventuele tegenanalyse
werd(en) 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 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.

5. De positieve analyseveslagen worden opengemaakt in aanwezigheid van tenminste
een lid van de dopingcommissie of van de raad van bestuur. De eigenaar of trainer
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zal een kopij ontvangen van het verslag van de tegenanalyse en van het aanvullend
verslag.

HOOFDSTUK 9. Strafbepalingen.
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
medeplichtgheid, zal gestraft worden met:
a.
b.
c.
d.

een geldboete van 1.250 € tot 10.000 €.
de diskwalificatie van het betrokken paard voor een periode van minimum 15
kalenderdagen.
een intrekking van de toelating om een paard te trainen of te doen lopen voor
eenzelfde periode.
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
- voorgesteld door de dopingcommissie en bekrachtigd door de raad van bestuur
van de B.F.P. voor de discipline Draf;
- door de Tuchtcommissie van de Jockey Club voor de discipline galop
3. De trainer wordt gestraft met:
a.

Substanties A (zie Hoofdstuk 3. Par 4.):
i.
ii.

iii.
iv.
b.

Substanties B (zie Hoofdstuk 3. Par 4.):
i.
ii.

iii.
iv.
c.

een geldboete van 1.250 € tot 10.000 €.
de diskwalificatie van het positief bevonden paard voor een periode van
minimum 15 kalenderdagen, vanaf de datum waarop de B.F.P. kennis
heeft gekregen van de positieve uitslag.
een intrekking van de toelating om een paard te trainen of te doen lopen
voor eenzelfde periode.
of met een van deze straffen alleen.

een geldboete van 2.500 € tot 10.000 €.
de diskwalificatie van het positief bevonden paard voor een periode van
minimum 30 kalenderdagen, vanaf de datum waarop de B.F.P. kennis
heeft gekregen van de positieve uitslag.
een intrekking van de toelating om een paard te trainen of te doen lopen
voor eenzelfde periode.
of met een van deze straffen alleen.

Substanties C (zie Hoofdstuk 3. Par 4.):
i.
ii.

een geldboete van 5.000 € tot 10.000 €.
de diskwalificatie van het positief bevonden paard voor een periode van
minimum 360 kalenderdagen, vanaf de datum waarop de B.F.P. kennis
heeft gekregen van de positieve uitslag.
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iii.
iv.

een intrekking van de toelating om een paard te trainen of te doen lopen
voor eenzelfde periode.
of met een van deze straffen alleen.

4. Iedere herhaling binnen de twaalf maanden zal verdubbeling van de sancties tot
gevolg hebben.
5. Elk paard dat positief werd bevonden zal uitgesloten worden vanaf de datum van de
monsterafname tot op de datum waarop de trainer van het paard genotificeerd werd.
6. De eigenaar en de fokker van een positief bevonden paard zullen alle in die periode
eventueel behaalde prijzengelden en fokpremies moeten terugbetalen. Deze sommen
zullen worden herverdeeld onder de benadeelde eigenaars en fokkers volgens het
gebruikelijke systeem van verdeling der prijzengelden.
7. De gelopen recordtijd die behaald werd in de koers waarin het paard positief werd
bevonden geldt niet en wordt geschrapt.
8. Elke hengst die positief werd bevonden met een substantie van categorie C, zoals
bepaald in Hoofdstuk 3. Par 4., zal bovendien minstens voor het volgende dekseizoen
als dekhengst gediskwalificeerd worden.
9. De positieve resultaten worden overeenkomstig de UET (Union Européenne du Trot)
en de I.F.H.A. (International Federation of Horseracing Authorities) ook
doorgegeven aan de verschillende federaties aangesloten bij de UET en I.F.H.A. Dit
betekent dat de opgelegde strafmaatregelen die van toepassing zijn in België ook van
toepassing zullen zijn in andere UET en I.F.H.A. -landen en omgekeerd.

HOOFDSTUK 10. Beroep
1. Hoofdstuk 8. Par 3. geldt als beroep tegen een eventuele positieve uitslag.
2. Beroep tegen een sanctie is slechts ontvankelijk als de uitgesproken sanctie strenger
is dan de minimale sanctie voorzien in Hoofdstuk 9.

HOOFDSTUK 11. Tarieven
De dopingcommissie legt het tarief vast der analysen:
1. De kosten van de analyse worden gedragen door de B.F.P.
2. De kosten van de negatieve tegenanalyse worden gedragen door de B.F.P.
3. De kosten van de positieve tegenanalyse worden steeds gedragen door de trainer of
de eigenaar-trainer en worden toegevoegd aan de boete.

HOOFDSTUK 12. 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.
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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.

Bijlage : Laboratoria
LABORATOIRE DES COURSES HIPPIQUES (LCH)
15 rue de Paradis
F. – 91370 Verrières le Buisson
France
THE HONG KONG JOCKEY CLUB RACING LABORATORY
6/F Central Complex
Sha Tin Racecourse, NT
Hong Kong, China
MAURITIUS TURF CLUB LABORATORY
Champ de Mars
Port Louis
Mauritius
THE NHA LABORATORY
Turf Club Street PO BOX 74439
Turffontein 2140
South Africa
HFL SPORT SCIENCE
Newmarket road
Fordham, Cambridgeshire CB7 5WW
United Kingdom
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