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Hoofdstuk 1 
Algemene bepalingen 

 

Algemeen 

Artikel 1 

1. Onderhavige Code aangevuld met zijn bijlagen regelt het geheel van de 
draverijen in België. 

 
2. De bepalingen van deze Code en zijn bijlagen worden opgelegd aan iedere 

persoon die een activiteit uitoefent in de sector der drafwedrennen en die 
bijgevolg verplicht is hem na te leven. 

 

3. De bijlagen maken integraal deel uit van onderhavige Code 

 

4. Wordt geacht onderhavige Code te kennen en onderwerpt zich hierdoor zonder 
voorbehoud aan alle bepalingen ervan en aan alle gevolgen die eruit kunnen 
voortvloeien : iedere persoon onderworpen aan de strafbevoegdheid van de raad 
van bestuur krachtens Art.2 § 3. 

 

5. Hij erkent de beslissingen genomen door de B.F.P. zetelend in algemene 
vergadering of door de raad van bestuur of door het orgaan dat hem 
vertegenwoordigt. 
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Hoofdstuk 2 
De bevoegdheden van de Raad van Bestuur 

 

Algemeen 

Artikel 2 

1. De raad van bestuur is bevoegd om te beslissen over alle problemen die kunnen 
ontstaan aangaande de toepassing van de Code, uitgezonderd de gevallen 
voorbehouden aan de algemene vergadering. 

 

2. In al de gevallen die betrekking hebben tot de draverijen of tot het fokken en die 
niet voorzien zijn in de Code heeft de raad van bestuur het recht een beslissing 
te nemen die gesteund is op de geest ervan evenals vrijstellingen te verlenen in 
de bijzondere gevallen die het algemeen belang kunnen dienen. 

 

3. De macht van de raad van bestuur van de B.F.P. strekt zich uit tot al de 
aangesloten leden en buitenlandse deelnemers die, uitdrukkelijk of niet 
uitdrukkelijk met deze Code ingestemd hebben, inzonderheid tot de 
koersmaatschappijen, de plaatselijke commissarissen, de koerscommissarissen, 
de baancommissarissen, de starters, de rechters van weging, de rechters van 
aankomst, de tijdopnemers, de hulp-starters, de eigenaars, de mede-eigenaars, 
de huurders, de fokkers, de medefokkers, de artsen en dierenartsen in 
dienstverband, de liefhebbers, de trainers, de jockeys, de leerlingen, de 
stalknechten, de bookmakers en hun bedienden en tot elke persoon die door de 
commissarissen gemachtigd is zich te bevinden binnen de omheining van de 
weegplaats. Hij kan hen straffen opleggen. 
De raad van bestuur of het orgaan dat hem vertegenwoordigt heeft volledige 
strafbevoegdheid en doet uitspraak over de verzoeken, klachten of oproepen die 
hij ontvangt van de personen die onder zijn strafbevoegdheid geplaatst zijn. 
 

4. De raad van bestuur of het orgaan dat hem vertegenwoordigt kan een sanctie 
en/of een boete opleggen in verhouding tot de ernst van de feiten en zelfs 
tijdelijk of definitief uitsluiten uit de door deze Code geregelde draverijen, elk 
aangesloten lid of buitenlandse deelnemer dat weigert zich aan zijn beslissingen 
of aanmaningen te onderwerpen, of aan deze van zijn afgevaardigden. De 
bevoegdheid van de raad van bestuur of het orgaan dat hem vertegenwoordigt 
strekt zich uit over iedere persoon die de B.F.P., een lid of een afgevaardigde 
van de B.F.P. op eender welke manier beledigt of die in weinig eerbare termen 
mondeling, schriftelijk of via de sociale media een lid of afgevaardigde van de 
B.F.P. interpelleert of de B.F.P. in diskrediet brengt. De raad van bestuur of het 
orgaan dat hem vertegenwoordigt handelt ofwel ambtshalve, ofwel op verzoek of 
tengevolge van een klacht van de belanghebbenden. Hij kan de beslissingen van 
de commissarissen bevestigen, vernietigen of veranderen met uitzondering van 
de beslissingen genomen krachtens Art.88 § 3. 

 
5. De raad van bestuur verleent de toelating om te trainen en de toelatingen om 

in draverijen te rijden en trekt ze in. 
 

6. De raad van bestuur of het orgaan dat hem vertegenwoordigt is bevoegd om 
de geschillen te regelen tussen alle aangesloten leden. 

 

7. De raad van bestuur houdt de "Forfeit-list" bij. Hij verwittigt de personen die 
zouden kunnen ingeschreven worden op deze "Forfeit-list". 
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8. De raad van bestuur kan de betaling van de premies en prijzen blokkeren 
indien bepaalde aan de B.F.P. verschuldigde sommen niet vereffend zijn. In geval 
van onenigheid tussen de leden kan de raad van bestuur elke som blokkeren die 
hij nuttig acht tot na vereffening van het geschil door de B.F.P. of door het 
gerecht. Hij schrapt van deze lijst de personen en de paarden zodra de 
verschuldigde sommen betaald zijn. 

 

9. De raad van bestuur heeft het recht de onderzoeken te gelasten die hij nuttig 
acht, en om ze te leiden, één of meer van zijn leden of commissarissen af te 
vaardigen of zelfs andere personen die bij de zaak geen enkel rechtstreeks of 
onrechtstreeks belang hebben. 

 

10. De raad van bestuur of het orgaan dat hem vertegenwoordigt is bevoegd om 
de tegen de commissarissen of koersmaatschappijen neergelegde klachten te 
onderzoeken en er aan de algemene vergadering verslag over uit te brengen. 

 

11. De raad van bestuur heeft de leiding van en is desnoods belast met, al het 
kantoorwerk betreffende de zaken van de B.F.P.. Hij vergewist zich van de 
juistheid en van de regelmatigheid van de publicaties op de officiële site van de 
B.F.P, van het bijhouden der boeken en van de statistieken. Hij bepaalt de 

termijn welke dient in acht genomen te worden voor de overmaking der 
documenten m.b.t. de publicaties in het Officieel Bulletin en in het Stamboek. 
De raad van bestuur mag een secretaris of een directeur gelasten met al het 
kantoorwerk betreffende de zaken van de B.F.P.. 

 

12. Na raadpleging van de fokkerijcommissie, neemt de raad van bestuur de 
maatregelen om de uitvoering van de reglementen in verband met de fokkerij 
van de Belgische draver te verzekeren; hij let op de uitvoering van de 
voorschriften van onderhavige Code, voor wat het stamboek en de fokkerij 
betreft. Hij stelt voor: 

 
a) Zes personen, waarvan drie werkende en drie plaatsvervangende leden, 

welke dienen voorgesteld aan de bevoegde autoriteiten om de 
keuringscommissie samen te stellen voor de draverhengsten bestemd voor 
de dekdienst; 

b) De dierenarts die bij voornoemde commissie gevoegd is. 
 

13. De raad van bestuur na raadpleging der programmacommissie stelt de 
koerskalender van de B.F.P. en de gemandateerde koersmaatschappijen op. De 
programma's der verschillende wedstrijddagen worden voorgelegd aan de raad 
van bestuur die onderzoekt, alvorens de toelating te geven tot het drukken, of 
ze in overeenstemming zijn met de reglementaire schikkingen. Elk verzoek om 
wijziging aan deze kalender moet drie maand tevoren gedaan worden. Elke 
gemandateerde koersmaatschappij mag verhaal tegen deze kalender indienen 
op de algemene vergadering van de B.F.P.. 

 
14. De raad van bestuur of het orgaan dat hem vertegenwoordigt, ontvangt door 

toedoen van de commissarissen, het officieel verslag van de draverijen. 
Hij ontvangt de verslagen van de commissarissen over de problemen die hun 
bevoegdheid te buiten gaan en doet er uitspraak over. 

 

15. De raad van bestuur ontvangt de geboorteaangiften van de Belgische paarden. 

Hij duidt diegenen, onder de bij de B.F.P. aangesloten leden, aan die belast zijn 
met het opstellen van het stamboek, met de inspectie van de ingevoerde paarden 
en van inlandse producten. 
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16. De raad van bestuur ontvangt eveneens: 
 

a) De aangifte van uitvoer en van wederinvoer van de in België geboren 
dravers en die tijdelijk het land verlaten; 

b) De aangiften van overlijden of castratie van paarden die deel uitmaken van 
het effectief van een eigenaar, een stoeterij of van een stal. Hij geeft de 
schriftelijke toelating welke de Belgische drafpaarden in de mogelijkheid 
stelt het land te verlaten, binnen te komen of terug binnen te komen. 

 

17. De raad van bestuur onderzoekt en bestraft eventueel de inbreuken op de 
voorschriften betreffende de uitvoer van de paarden. 

 

18. De raad van bestuur bewaart de bewijzen van inschrijving van de buitenlandse 
paarden die in België verblijven. De raad van bestuur kan zich verzetten tegen 
het vertrek van de paarden waarvoor rechten of boeten verschuldigd zijn, hetzij 
aan de B.F.P., hetzij aan maatschappijen die onder zijn rechtsmacht geplaatst 
zijn. Hij brengt dit verzet ten gepaste tijd ter kennis van de commissarissen. 

 

19. De raad van bestuur geeft toelating tot de "matchen" of verbiedt ze. 
 

20. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, op voorstel van de 
commissarissen, mits motivering te beslissen om bepaalde paarden aan 
draverijen te laten deelnemen "zonder weddenschappen", of "buiten 
weddenschappen". 

 
21. De straffen die de raad van bestuur of het orgaan dat hem vertegenwoordigt kan 

uitspreken zijn: 
 

a) de verwittiging; 
b) de berisping met publicatie in het Officieel Bulletin; 
c) de boete; 
d) de strafpunten; 

e) de tijdelijke of blijvende intrekking van de vergunning tot deelneming aan 
wedstrijden als eigenaar, trainer en jockey; 

f) de tijdelijke of blijvende intrekking van de toestemming tot deelneming 
aan de fokkerij; 

g) de uitsluiting, de tijdelijke of definitieve diskwalificatie van de paarden, 
van alle koersen of gedeelte ervan; 

h) de tijdelijke of blijvende ontzegging van toegang tot het weeglokaal; 
i) de tijdelijke of blijvende ontzegging van toegang tot wedstrijd- en 

trainingsbanen en daartoe behorende gebouwen en terreinen, of bepaalde 
wedstrijd- en trainingsbanen en bepaalde daartoe behorende gebouwen en 
terreinen; 

j) de tijdelijke of blijvende schorsing uit de officiële functies; 
k) het verbod een gediskwalificeerde renbaan uit te baten; 

 

Alle sancties kunnen worden uitgesproken met geheel of gedeeltelijk uitstel. 

 

22. Elke beslissing die een verbod met zich medebrengt, moet onverwijld ter kennis 
worden gebracht van de belanghebbende. Zodra hij hiervan kennis zal hebben 
kunnen nemen, hetzij dat de beslissing openbaar gemaakt werd, onder meer door 
publicatie op de officiële site van de B.F.P., hetzij anders, zal de beslissing 

onmiddellijk volledig van kracht worden. Ze mag eventueel ter kennis gebracht 
worden van de buitenlandse autoriteiten waarvan de bevoegdheden 
overeenstemmen met deze van de B.F.P.. 
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23. Iedere persoon die gestraft werd door de raad van bestuur of het orgaan dat 
hem vertegenwoordigt, of die tijdelijk geschorst werd in het kader van een 
onderzoek, mag zijn verweermiddelen per brief voordragen aan de raad van 
bestuur, ten laatste 8 werkdagen nadat hij in kennis werd gesteld van de sanctie 
of de schorsing. Als hij het nodig acht, zal de raad van bestuur de 
belanghebbende(n) kunnen convoceren. 
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Hoofdstuk 3 
Officiële site van de B.F.P 

 

Algemeen 

Artikel 3 

1. De officiële site van de B.F.P. publiceert al de handelingen, aangiften of 
inlichtingen met betrekking tot de draverijen en het fokken. Geen enkele 
publicatie mag gedaan worden op de officiële site van de B.F.P. zonder 
toestemming van de raad van bestuur. 

 

2. Indien ten gevolge van een drukfout of om een welkdanig andere reden, een 
publicatie onjuist of strijdig zou zijn met onderhavige Code, mag niemand zich 
hierop beroepen. 

 

3. Publicitaire inlassingen mogen gedaan worden. Ze zullen echter moeten 
voorgelegd worden aan de goedkeuring van de raad van bestuur of zijn 
afgevaardigde, zonder dat door dit feit een welkdanige verantwoordelijkheid 
wordt genomen. 
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Hoofdstuk 4 
Het stamboek van de Belgische draver 

 

1. Algemeen 

Artikel 4 

1. De Raad van Bestuur van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen vzw 
(BFP) is, in toepassing van Art.3 § 1 van de statuten, verantwoordelijk voor: 

 
a) het opstellen, bijhouden en publiceren van het Stamboek van de Belgische 

Draver; 
b) de administratieve coördinatie van de geboorten van Franse Dravers op 

het Belgische grondgebied, ter opneming in het Stamboek “Trotteur 
Français”, beheerd door de “Société d’Encouragement du Cheval Français”. 

 

2. De stamboekadministratie kan, in het kader van de nationale coördinatie, 

uitgevoerd worden door een andere vereniging erkend door de bevoegde 
overheden, onder verantwoordelijkheid van de BFP. 

 

3. De Algemene Vergadering benoemt, op voorstel van de Raad van Bestuur, voor 

hernieuwbare termijnen van vier jaar een fokkerijcommissie die hem adviseert 
en waarvan de leden lid moeten zijn van de vereniging. 

 

4. De Raad van Bestuur benoemt, op voorstel van de fokkerijcommissie, een 

keuringscommissie bevoegd voor de keuring der hengsten bestemd voor de 
dekdienst. De keuringscommissie is samengesteld uit drie permanente en drie 
plaatsvervangende leden die geen lid van de BFP hoeven te zijn. De Raad van 
bestuur benoemt de dierenarts die de keuringscommissie vervoegt. Hij bezit 
slechts een adviserende stem. 

 

2. Opneming in het Stamboek van de Belgische Draver 

Artikel 5 

1. Hebben alleen het recht in deel I van het Stamboek van de Belgische Draver 
te worden opgenomen de veulens afkomstig van paarden die opgenomen zijn 
in het Stamboek van een vereniging erkend door de “International Trotting 
Association” (ITA) en/of de “Union Européenne du Trot” (UET), en op voorwaarde 
dat: 

 
a) de vader op het ogenblik van de dekking minstens vier jaar oud is; 
b) de moeder op het ogenblik van de geboorte van het veulen minstens vier 

jaar oud is; 
c) er voor de vader dekkaarten werden uitgereikt door de erkende vereniging 

voor de betrokken dekdienst en dat de dekkaarten steeds werden 
voorgelegd aan de merriehouder op het ogenblik van de dekking, ongeacht 
de voortplantingsmethode; 

d) de moeder opgenomen is in het Stamboek van de Belgische Draver, of die, 
in toepassing van Art.2.2 hieronder, gevolgd door haar veulen, definitief 
wordt ingevoerd in België, ten laatste op 30 september van het jaar van 
de geboorte van haar veulen. In dat geval zal de invoerder van de merrie 
en haar veulen als de fokker van het veulen beschouwd worden. 
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2. Hebben alleen het recht in deel II van het Stamboek van de Belgische Draver 
te worden opgenomen de paarden die opgenomen zijn in het Stamboek van een 
vereniging erkend door de “International Trotting Association” (ITA) en/of de 
“Union Européenne du Trot” (UET), en op voorwaarde dat : 

 

a) er door de BFP gunstig advies werd gegeven voor definitieve invoer; 
b) een definitief uitvoercertificaat afgeleverd wordt door de erkende vereniging; 
c) een EG-conform paspoort kan voorgelegd worden of ieder ander document 

dat door de uitgevende erkende vereniging gevalideerd werd, waaruit de 
identiteit van het paard blijkt met inbegrip van de eventuele elektronische 
chipcode, de eventuele DNA formule, het eventuele UELN nummer, de 
grafische schets en het beschrijvend signalement. De Raad van Bestuur 
heeft steeds het recht alle bijkomende bewijzen en rechtvaardigingen die ze 
nodig acht te eisen en is gemachtigd de nodig geachte bijkomende controles 
uit te voeren. 

 

3. Algemene bepalingen 

Artikel 6 

1. De paarden ingeschreven in het Stamboek van de Belgische Draver mogen het 
Belgisch grondgebied niet verlaten zonder toelating van de BFP. Er wordt aan 
de eigenaar een tijdelijk of definitief uitvoercertificaat afgeleverd. 

 
2. Geen enkele moeder vergezeld van een veulen mag uitgevoerd worden vóór 31 

december van het geboortejaar van het veulen en nadat het gespeend is mag zij 
in geen geval het Belgisch grondgebied verlaten zonder een EG conform 
paspoort. Elke inbreuk op deze bepalingen kan de diskwalificatie van het paard 
tot gevolg hebben, zowel voor de fokkerij als voor de draverijen. 
Elke inbreuk op de wetten en reglementen die de fokkerij in het buitenland 
regelen is strafbaar met de in dit land van toepassing zijnde straffe van sancties. 

 
3. Aan ieder paard dat in België wordt ingevoerd en aan ieder paard dat naar het 

buitenland wordt uitgevoerd wordt een administratief recht aangerekend. 
(bijlagen) 

 
4. Wanneer een in het Stamboek ingeschreven paard verkocht, verhuurd of in 

associatie wordt genomen, moet de eigenaar ervan, binnen de 48 uur, de BFP 
hiervan verwittigen. 

 

5. Te meer, in geval van sterfte of van castratie, moet de eigenaar de BFP hiervan 
verwittigen binnen dezelfde termijn, op straffe van eenzelfde boete. 

 

6. De officiële aankondiging van de dood van een paard is onherroepelijk. Elke 
verkoop "zonder papieren" heeft hetzelfde effect als een doodsverklaring en is 
door dit feit eveneens onherroepelijk. 

 

7. Wordt aanzien als fokker of kweker van een paard, de eigenaar van de merrie 
op het ogenblik van de geboorte van het veulen. 
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4. Bijzondere bepalingen 

Artikel 7 

1. Een merrie mag slechts één veulen per jaar afwerpen (tweelingen uitgezonderd). 

 

2. Geen enkele merrie zal aan de draverijen mogen deelnemen 120 dagen na de 
datum van de laatste dek. Zij zullen echter aan de draverijen mogen deelnemen 
als zij niet drachtig zijn. 

 

3. Nadat zij een levend veulen heeft afgeworpen moet de merrie een wachttijd 
van 150 dagen in acht nemen vooraleer aan de draverijen te mogen deelnemen. 
In geval van abortus of geboorte van een dood veulen na 120 dagen dracht, zal 
de merrie echter aan de draverijen mogen deelnemen na een periode van 
minimum 90 dagen. 

 

4. Embryotransplantaties dienen schriftelijk aangevraagd en goedgekeurd te 
worden door de BFP en uitgevoerd te worden in een door de overheid erkend 
station. 

 

5. Wanneer het veulen het product is van een embryotransfer zal enkel het eerst 
geboren veulen een geboortebewijs ontvangen en opgenomen mogen worden 
in het Stamboek van de Belgische Draver. De donormerrie van het embryo moet 
opgenomen zijn in het stamboek van de Belgische Draver en de embryotransfer 
moet vermeld staan op de geboortedocumenten van het veulen. 

 
6. Kunnen niet ingeschreven worden in het Stamboek van de Belgische Draver en 

worden bijgevolg ook uitgesloten uit de draverijen : 
 

a) de veulens die het product zijn van toevallige dekkingen, welke ook de 
omstandigheden hieromtrent mogen geweest zijn; 

b) De veulens die het product zijn van clooning; 

c) De veulens waarvan de afstamming genetisch niet te achterhalen is of niet 
overeenstemt met de opgegeven ouders; 

d) De veulens die niet onder de moeder werden geïdentificeerd; 
e) De veulens die geboren zijn of moeten geboren worden van een hengst of 

uit een merrie die gediskwalificeerd werd wegens bedrieglijke redenen of 
wegens overtreding van de Code der Draverijen. 
 

 
5. De aangifte van een geboorte 

Artikel 8 

1. Het veulen dat in België wordt geboren dient aangegeven te worden aan de hand 
van een door de BFP uitgegeven formulier. Dit formulier moet samen met het 
geboortebewijs (strook D uit het dekboek) opgestuurd worden binnen de 5 
werkdagen na de geboorte van het veulen naar de BFP. Het geboortebewijs kan 
eventueel nadien opgestuurd worden, maar niet later dan 15 kalenderdagen na 
de geboorte van het veulen. 
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2. Het veulen dat in het buitenland wordt geboren en waarvoor de eigenaar de 
schriftelijke aanvraag heeft ingediend bij de BFP en voor zover dit niet 
tegenstrijdig is met een eventuele bilaterale overeenkomst tussen de BFP en 
de erkende vereniging, dient op dezelfde wijze als in Art.5 § 1 hierboven te 
worden aangegeven, samen met het identificatiemateriaal gevalideerd door een 
dierenarts aangesteld door de erkende vereniging (schets, signalement, chip, 
biologische afname). De merrie en haar veulen moeten altijd voor het spenen 
van het veulen teruggekeerd zijn in België, en niet later dan op 30 september. 

 

 

6. Toekenning van namen 

Artikel 9 

1. Eenzelfde naam mag in België slechts door één enkel paard gedragen worden en 
mag slechts uit maximum 18 karakters bestaan (letters, tekens en spaties 
inbegrepen). 

 

2. De beginletter van een naam wordt voor elk geboortejaar vastgesteld door de 
raad van bestuur. 

 
3. Bij aangifte van de geboorte kan de eigenaar in prioriteitsorde drie verschillende 

namen voorstellen. Als de drie voorstellen niet aanvaard kunnen worden volgens 
de richtlijnen hieronder, dan zal de fokkerijcommissie de eigenaar uitnodigen 
bijkomende voorstellen in te dienen. 

 
4. De toekenning der namen zal gebeuren volgens de chronologische afgifte van de 

geboorteverklaringen, de hoedanigheid van een eerstgeboren zal slechts 
tussenkomen ingeval van gelijktijdige afgifte. 

 
5. De naam zal geregistreerd worden onder verantwoordelijkheid van de persoon 

die hem voorgesteld heeft. 

 

6. Voor een veulen dat in het buitenland geboren is wordt de naam toegekend door 
de erkende vereniging. Indien de naam reeds bestaat in België zal de naam van 
een in België ingevoerd buitenlands paard gevolgd worden door het indicatief 
van het land van herkomst. 

 
7. Geen enkele wijziging van naam zal toegelaten worden nadat hij openbaar 

gemaakt werd, behalve mits toestemming van de raad van bestuur en betaling 
van een recht (bijlage). 

 
8. Namen die niet aanvaard worden: 

 

a) De naam die voorkomt op de internationale lijst van beschermde namen; 
b) een naam die uit meer dan 18 karakters bestaat (letters, tekens en spaties 

inbegrepen); 
c) de naam van een persoon zonder dat deze of zijn familie er de toelating 

toe gegeven heeft, of die refereert naar een firma of commercieel product 
zonder de nodige toestemming; 

d) een naam die gedeeltelijk of uitsluitend uit initialen, cijfers, haakjes, punten, 
komma’s, symbolen, uitroepingstekens, haakjes, schuine streepjes, 
dubbele punten of punt komma’s bestaat; 

e) de naam die vulgair, obsceen of beledigend is, getuigt van slechte smaak 
of beledigend zou kunnen zijn voor politieke, religieuze en/of etnische 
groeperingen; 

f) de naam die naar uitspraak identiek of gelijkaardig klinkt als een 
beschermde naam of als een naam die reeds gedurende de laatste 10 jaar 
geregistreerd is; 

g) de naam die begint met een ander teken dan een letter. 
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7. De identificatie van de veulens 

Artikel 10 

1. De door de BFP of de door haar gemandateerde organisatie benoemde 
dierenartsen bezoeken de veulens ten laatste 120 dagen na hun geboorte en 
zeker voordat ze ofwel gespeend worden ofwel voordat ze van sanitair 
verantwoordelijke veranderen. Zij controleren de aangiften en geven daarbij 
een gedetailleerde beschrijving op van de kenmerken en blijvende tekens die 
ertoe bijdragen het veulen te identificeren. 

 

2. De dierenartsen nemen een bloed- of haarstaal dat het vaststellen van het 
ouderschap aan de hand van DNA moet toelaten. Zij controleren de identiteit 
van de merrie. 

 
3. De biologische monsters worden voor analyse toevertrouwd aan een ISAG 

gecertificeerd laboratorium. Zij blijven echter het eigendom van de BFP en 
mogen niet publiek gemaakt worden. 

 
4. Het resultaat van het DNA zal vergeleken worden met de geldende regels inzake 

de kleur van het haarkleed. Ieder afwijkend geval zal voorgelegd worden aan 
de fokkerijcommissie van de BFP. 

 
5. De dierenarts plaatst een microchip (of controleert en noteert de aanwezigheid 

ervan). 
 

6. De aldus aangevulde geboorte aangiften zullen, zo vlug mogelijk, aan het 
secretariaat van de BFP worden overgemaakt, dat naziet of ze stroken met de 
dekbewijzen. 

 

7. Het secretariaat van de BFP stelt, na bevestiging van het ouderschap via de 
hierboven vermelde DNA test, een EG conform paspoort op. 

 
 

 

8. De dekhengsten 

Algemeen 

Artikel 11 

 

1. De fokkerijcommissie beslist over de toelating van hengsten tot de voortplanting 
of tot het gebruik van sperma ervan. Alleen een toegelaten hengst of zijn 
sperma, mag gebruikt worden om een merrie te dekken, respectievelijk te 
insemineren met het oog op de opname van het veulen in het stamboek 
bijgehouden door de BFP. 

 

2. De toelating tot de voortplanting is slechts geldig voor één dekseizoen en is 
jaarlijks hernieuwbaar. 

 

3. De hengsten die voor het eerst ingeschreven worden moeten voorgesteld worden 
aan de keuringscommissie voor de beoordeling van hun uiterlijk. Eventuele 
beroepen tegen de beslissingen van de keuringscommissie worden door de raad 
van bestuur behandeld. 

 

4. De raad van bestuur bepaalt de data, de plaats en het tijdstip waar de 
hengstenkeuring plaats heeft. Indien er wegens overmacht of laattijdige 
inschrijving van een hengst één of meerdere bijkomende hengstenkeuringen 
dienen plaats te vinden, heeft de BFP het recht hiervoor kosten aan te rekenen. 

 

5. Het dekseizoen vangt aan op 15 februari van ieder jaar en eindigt op 31 augustus 
van hetzelfde jaar. 

 

6. Om deel te nemen aan het dekseizoen worden er kosten aangerekend (bijlage). 

 

7. De inschrijvingstermijnen zijn de volgende : 

 

a) hengsten die reeds vroeger werden goedgekeurd: vóór 15 december van 
het jaar dat het dekseizoen voorafgaat; 

b) hengsten die voor de eerste keer worden voorgesteld: vóór 15 januari van 
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het jaar dat het dekseizoen aanvangt; 
c) hengsten die d.m.v. spermatransport worden aangeboden : vóór 15 februari 

van het jaar waar het dekseizoen aanvangt. 

 

Laattijdige inschrijvingen zijn enkel mogelijk tot 15 februari van het jaar waar 
het dekseizoen aanvangt en mits betaling van een geldboete (bijlage). 

 

8. Voor de productie in het Stamboek van de Belgische Draver wordt het maximum 
aantal dekkaarten dat per hengst wordt uitgereikt, ongeacht de 
bevruchtingsmethode, jaarlijks vastgesteld door de UET. 

 

9. Kunnen enkel in aanmerking komen voor de dekdienst in België : 
 

a) de hengsten waarvan het DNA is vastgesteld. Bij gebreke zullen zij 
onderworpen worden aan de nodige biologische afnamen; 

b) de hengsten van vier jaar en ouder die ingeschreven zijn in het Stamboek 
van de Belgische Draver; 

c) de hengsten van vier jaar en ouder die ingeschreven zijn in het Stamboek 
van een UET-lidstaat, voor zover zij over een geldige dekkaart beschikken, 
uitgereikt door de vereniging van het land waar de hengst is ingeschreven. 

Bij gebrek aan een geldige dekkaart dienen zij definitief ingevoerd te worden 
in België; 

d) de hengsten van vier jaar en ouder die ingeschreven zijn in het Stamboek 
van een niet UET-lidstaat, voor zover zij, mits voorafgaandelijk gunstig 
advies van de fokkerijcommissie, definitief ingevoerd werden in België; 

e) de hengsten waarvoor een negatief CEM-attest werd afgeleverd door een 
door de BFP erkend laboratorium, en dit zowel voor natuurlijke dekking als 
voor kunstmatige inseminatie. 

 

10. Voor de hengsten die fysiek ter dekking staan in België en die voor het eerst 
worden voorgesteld, dient, ten laatste op datum van de keuring, een OCD 
certificaat te worden ingediend, afgeleverd door de faculteit diergeneeskunde 
van Gent of van Luik. 

 
Bijzondere bepalingen 

Artikel 12 

1. Het transport en het gebruik van vers, gekoeld en diepgevroren sperma zijn 
aangenomen, onder voorbehoud van het naleven van de wettelijke 
voorschriften. 

 
2. In geval van spermatransport dient iedere dosis vergezeld te zijn van een 

certificaat dat de oorsprong van het zaad en de datum van de opvang bevestigt. 
 

3. Het gebruik van het sperma van een dode hengst is enkel toegelaten tot op het 
einde van het jaar volgend op zijn overlijden. Geen enkel veulen zal na deze 
termijn ingeschreven kunnen worden. 
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4. De dekhengsten zullen toegelaten worden om hun koersloopbaan voort te zetten 
op voorwaarde dat er een aanvraag ingediend werd op het ogenblik van de 
inschrijvingen en dat melding ervan gepubliceerd werd op de officiële site van de 
BFP. 

 

5. De hengstenhouders zijn verplicht een contract op te maken in dubbel exemplaar 
met de eigenaar van de merrie welke ter dekking komt, of met zijn 
gemandateerde. In geval van geschil en indien er geen contract is, zal de VFP 
niet tussenkomen en zal het veulen niet ingeschreven worden, behalve wanneer 
er een geschreven overeenkomst door beide partijen ondertekend, uiterlijk op 1 
december van het geboortejaar van voornoemd veulen in het bezit van de BFP 
wordt gesteld. 

 

6. Een voor de dekdienst aangenomen hengst mag slechts uitgevoerd worden 
indien hij vrij is van alle contractuele verbintenissen, waarvan bewijzen dienen 
te worden gedeponeerd tot voldoening van de raad van bestuur. 

 

Criteria publieke dekdienst 

Artikel 13 

1. Voor de publieke dekdienst dienen de hengsten te beantwoorden aan de volgende 
objectieve criteria : 

 
a) De hengsten die op basis van hun productie kunnen beoordeeld worden – 

dit zijn de hengsten die vader zijn van minstens twaalf paarden van vier jaar 
en ouder – dienen minstens 25% van hun producten van vier jaar en ouder 
in koers te hebben gebracht; 

 
b) De hengsten dienen minstens één de volgende minimale records te hebben 

behaald: 

 
 2100m of korter Langer dan 2100m 

Autostart: 1.14.5 1.15.5 

Bandenstart: 1.15.5 1.16.5 

Bereden: 1.17.0 1.17.5 

Amerikaanse renbanen: 1.12.0 1.13.0 

 

c) De buitenlandse hengsten die voor het eerst in België worden voorgesteld 
dienen minimum 25.000 € te hebben verdiend. 

 

2. Eigenaars van hengsten die niet aan bovengestelde criteria beantwoorden maar 
die van uitzonderlijke origine zijn, kunnen een gemotiveerd schrijven richten 
naar de fokkerijcommissie voor eventuele goedkeuring door de Raad van 
Bestuur. 

 

Criteria private dekdienst 

Artikel 14 

1. Voor de private dekdienst geldt het volgende: 

 

a) De hengsten dienen een koers- of kwalificatierecord te hebben behaald; 
b) De hengsten mogen slechts de merries dekken die toebehoren aan de 

eigenaar van de hengst; 
c) De lijst van de te dekken merries dient vóór 15 februari van ieder 

dekseizoen in het bezit te zijn van de B.F.P.. 
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Hoofdstuk 5 
De leden 

 

1. Algemeen 

Artikel 15 

1. Onder lid verstaat men ieder fysiek- of rechtspersoon of feitelijke vereniging 
waarvan de aansluitingsaanvraag en, toepasselijk, het recent getuigschrift van 
goed zedelijk gedrag dat niet ouder mag zijn dan twee maand, goedgekeurd 
werd door de raad van bestuur, en die het jaarlijkse lidgeld en de waarborg heeft 
betaald. Ieder lid erkent kennis te hebben genomen van de statuten en van 
onderhavige Code der Draverijen en zich eraan te onderwerpen. De leden 
ontvangen een lidkaart van de B.F.P.. 

 

2. Een rechtspersoon dient bij zijn aansluitingsaanvraag bij de B.F.P. zijn statuten 
in te dienen. Zowel de vennootschap als de beheerder van de vennootschap, 
zoals vermeld in de statuten, vallen onder toepassing van Art.15 § 1. 

 

3. De feitelijke verenigingen dienen een degelijk ingevuld en ondertekend formulier 
in te dienen bij de B.F.P. met opgave van de naam van de feitelijke vereniging, 
de beheerder en de leden die deel uitmaken van de feitelijke vereniging. Zowel 
de feitelijke vereniging, als de beheerder en de leden van de feitelijke vereniging 
vallen onder toepassing van Art.15 § 1. 

 

4. Dezelfde regeling is van toepassing voor de personen die onder een stalnaam 
of een pseudoniem wensen geregistreerd te worden. 

 
5. Een lid kan op ieder ogenblik zijn lidmaatschap schriftelijk opzeggen. Nadat de 

lidkaart werd teruggestuurd, wordt de waarborg terugbetaald, mits afhouding 
van de eventuele schulden. 

 
6. Een lid verliest van ambtswege zijn lidmaatschap wanneer het opgenomen is 

op de Forfeit-list of bij gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur. De 
Forfeit-list van de B.F.P. en de gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur 
dienen gepubliceerd te zijn op de officiële site van de B.F.P.. 

 
7. Een rechtspersoon of een feitelijke vereniging houdt op te bestaan wanneer de 

beheerder ervan geen lid meer is van de B.F.P.. 
 

8. Iedere wijziging in de samenstelling van een rechtspersoon of een feitelijke 
vereniging dient binnen de 48 uur schriftelijk gemeld te worden aan de B.F.P.. 
Voor de rechtspersonen gebeurt dit aan de hand van indiening van de nieuwe 
statuten. 

 

2. De Fokkers (m/v) 

Artikel 16 

1. Onder fokker van een paard verstaat men een lid, zoals beschreven in Art.15 § 
1, die eigenaar is of was van de merrie op het ogenblik van het veulenen en 
die, indien het om een fysiek persoon gaat, wettelijk meerderjarig is. De huurder 
van een merrie op het ogenblik van het veulenen kan nooit als de fokker van een 
paard beschouwd worden. Enkel de fokkers van Belgische paarden ontvangen 
fokpremies. 

 

2. Met uitzondering van de aanvulling “erfgenamen” kan de naam van een fokker 
nooit gewijzigd worden, behalve mocht blijken dat er bij de inschrijving van een 
veulen een administratieve fout werd begaan uit hoofde van de B.F.P.. 

 
3. Fokpremies kunnen nooit overgedragen worden aan derden, behalve bij 

overlijden van de fokker. In dat geval moeten de erfgenamen een uittreksel 
van de notariële akte indienen bij de B.F.P. waaruit blijkt dat zij de wettelijke 
erfgenamen zijn voor het innen van de fokpremies en dienen zij zich aan te 
sluiten bij de B.F.P., overeenkomstig Art.15 § 1. 
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3. De Eigenaars (m/v) 

Artikel 17 

1. Onder eigenaar verstaat men een lid, zoals bepaald in Art.15 § 1, die paarden 
onder zijn naam heeft ingeschreven bij de B.F.P. en die, indien het om een fysiek 
persoon gaat, wettelijk meerderjarig is. De fokker van een paard wordt 
beschouwd als de eerste eigenaar van het paard. 

 

2. Onder huurder verstaat men het lid van de B.F.P. aan dewelke een eigenaar, 
lid van de B.F.P., aan de hand van een mutatiedocument bevoegdheid heeft 
verleend om gedurende een bepaalde periode de koers- of fokloopbaan van 
een paard te beheren. Bij gebrek aan een einddatum eindigt de huur aan het 
einde van de koers- of de fokloopbaan. Een koersloopbaan wordt beschouwd te 

zijn beëindigd wanneer het paard aan geen enkele koers meer heeft 
deelgenomen in de laatste 12 maanden en ten laatste op 31 december van het 
jaar waar de merries tien jaar zijn geworden, en op 31 december van het jaar 
waar de hengsten en ruinen veertien jaar zijn geworden. 

 

3. In dit reglement, wanneer er sprake is van de eigenaar, zal er steeds bedoeld 
worden, de effectieve eigenaar van het paard of de huurder van het paard. 

 
4. De buitenlandse paarden die tijdelijk of definitief ingevoerd worden in België 

worden ingeschreven onder de naam van de eigenaar, zoals vermeld op het 
uitvoercertificaat afgeleverd door de B.F.P. erkende buitenlandse vereniging. 
De B.F.P. is niet bevoegd om mutaties te registreren van buitenlandse paarden 
die tijdelijk worden ingevoerd in België. 

 
5. Ieder paard dat van eigenaar verandert, verhuurd of in associatie wordt 

genomen dient, op straffe van een boete van 50 €, binnen de 48 uur aangegeven 
te worden bij de B.F.P. door de nieuwe eigenaar of de huurder van het paard aan 
de hand van een mutatiedocument afgeleverd door de B.F.P.. 

 
6. De eigenaars zijn verplicht binnen de 48 uur schriftelijk de paarden mede te 

delen aan de B.F.P. die op training worden geplaatst bij een publieke trainer of 
die er worden weggehaald. De effectieve eigenaar of zijn mandataris, die de 
vervoerder van het paard kan zijn, is verplicht de publieke trainer te laten 
tekenen voor ontvangst of het weghalen van de paarden. De B.F.P. zal echter 
maar rekening houden met de aangiften van de publieke trainer, maar in geval 
van verantwoordelijkheidsconflict zal het bewijsmateriaal van de eigenaar 
doorslaggevend zijn. 

 

7. Het is de eigenaars verboden, op straffe van boete van minimum 250 € per paard 
en/of schorsing van minimum veertien dagen, hun paarden op training te 
plaatsen bij een persoon die geen titularis is van een vergunning van publieke 
trainer. De raad van bestuur behoudt zich het recht voor een bestuurslid, een 

commissaris of een dierenarts te mandateren om controles uit te voeren ten 
huize van de eigenaars en de personen van wie geweten is dat zij andermans 
paarden in training hebben staan. De raad van bestuur is bevoegd de 
overtreders, of zij die de controles hebben geweigerd of verhinderd, te 
convoceren en bijkomende sancties op te leggen naargelang de ernst der feiten. 

 

8. Het is de eigenaars verboden, op straffe van boete en/of tijdelijke of definitieve 
schorsing, een paard te laten deelnemen aan een draverij waarvan het 
programma niet ingelast werd in het Officieel Bulletin of in het Officieel 
koersprogramma van een buitenlandse vereniging. 

 
9. De effectieve eigenaar of desgevallend de publieke trainer van elk paard dat 

deelneemt aan de draverijen in België moet binnen de 48 uur, op straffe van een 
boete van minimum 50 €, alle bedragen gewonnen door dit paard in het 
buitenland aangeven bij de B.F.P.. 

 
10. Het is de huurders of de mede-eigenaars verboden een paard te verkopen, te 

verhuren, definitief uit voeren, te laten slachten of dood te verklaren, zonder de 
schriftelijke toestemming van de eigenaar of de beheerder-eigenaar. Iedere 
inbreuk zal de schorsing van de overtreder tot gevolg kunnen hebben. 
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11. Voor iedere verkoop of mutatie wordt door de B.F.P. een recht aangerekend aan 
de nieuwe eigenaar of huurder (bijlage 6). 

 

12. Een paard wordt steeds beschouwd als verkocht, gevorderd of verhuurd met zijn 
inschrijvingen. 

 

13. Op het mutatiedocument wordt aangekruist of het paard nog ingeschreven is in 
de Derby. In geval deze vermelding niet overeenstemt met de 
inschrijvingsituatie van het paard, zoals gekend op het secretariaat van de 
B.F.P., zal de verkoop geweigerd worden en zal er een boete van 50 € opgelegd 
worden aan de verkoper of de verhuurder van het paard. 

 

14. In geval van geschil tussen de partijen die de mutatieovereenkomst hebben 
ondertekend, zal de tussenkomst van de B.F.P. slechts aangevraagd kunnen 
worden die betrekking hebben tot voorwaarden die voorzien zijn op het 
mutatiedocument. Zal verantwoordelijk gesteld worden voor het niet naleven 
van een overeenkomst of bijzondere voorwaarde, de laatste verkoper die deze 
overeenkomst of voorwaarde niet heeft overgedragen. 

 

15. Elke inbreuk op de bepalingen met betrekking tot de verklaring van verkoop, 
verhuur of associatie, kan gelijkgesteld worden met de gevallen van bedrog en 
zal strafbaar kunnen zijn met de in Art.53 § 7 en 8 voorziene straffen. 

 
 

4. De eigenaar-trainers (m/v) 

Artikel 18 

Het is de eigenaar toegelaten zijn eigen paarden te trainen, doch van zodra hij voor 
de eerste keer een paard inschrijft in een koers, hetwelk niet aangegeven is bij een 
publieke trainer zoals bepaald in Art.19 § 1 zal hij als eigenaar-trainer beschouwd 
worden en zal een recht aangerekend worden dat slechts éénmaal per kalenderjaar 
mag aangerekend worden, ongeacht het aantal paarden. 
 

 

5. De publieke trainers (m/v) 

Artikel 19 

1. Geen enkel paard mag lopen in de door de Code beheerde draverijen als het niet 
getraind wordt door de eigenaar of door een publieke trainer. De vergunning van 
publieke trainer is vereist om andermans paarden te trainen. De B.F.P. heeft het 
recht ter plaatse controles uit te voeren. 

 
2. De minimum leeftijd wordt vastgesteld op 18 jaar en de maximum leeftijd op 

70 jaar. 
 

3. Voor een trainersvergunning dient jaarlijks een recht te worden betaald + 
individuele verzekering A of B (bijlage 5) en een bankwaarborg die door de Raad 
van Bestuur wordt vastgelegd. 

 
4. Een trainersvergunning wordt niet geassimileerd met een jockeyvergunning. Dit 

betekent dat een trainer niet mag rijden in koersen die openstaan voor jockeys 
(gewone koersen en AL koersen). Tenzij in bezit van jockeyvergunning. 

 

5. Een publieke trainer moet noodzakelijk een fysiek persoon zijn en sinds 
01/01/2008 titularis zijn van een ondernemingsnummer. Indien het 
ondernemingsnummer betrekking heeft tot een rechtspersoon, dienen de 
statuten van deze rechtspersoon te worden ingediend bij de B.F.P. waaruit moet 
blijken dat de trainer de beheerder is van de rechtspersoon. 

 

6. De publieke trainers zijn verplicht iedere wijziging in hun effectief schriftelijk 
mede te delen binnen de 48 uur aan de B.F.P.. Ieder paard dat het 
trainingscentrum vervoegt of er wordt weggehaald, dient gedateerd afgetekend 
te worden door de eigenaar of zijn mandataris, die de vervoerder van het paard 
kan zijn. 

 

7. Een trainersvergunning zal slechts toegekend worden na het slagen van een 
theoretische proef, ingericht door de tuchtcommissie. 

 
8. Kandidaat publieke trainer moet kunnen aantonen dat hij/zij minimum reeds 6 

maanden actief is in de drafsport, zoniet verplichte stage van 6 maanden bij 
professionele trainer. 
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6. De jockeys (m/v) 

Artikel 20 

1. Voor een jockeyvergunning dient jaarlijks een recht plus individuele verzekering 
A of B te worden betaald.(bijlage 5). 

 

2. De jockeys mogen in alle draverijen deelnemen met uitzondering van de 
draverijen die uitsluitend voorbehouden zijn aan de liefhebbers en de draverijen 
die uitsluitend voorbehouden zijn aan de leerlingen. 

 
3. Maximum leeftijd: 70 jaar, nadien verplicht jaarlijks medisch attest. 

 
 

7. De leerlingen (m/v) 

Artikel 21 

1. De leeftijd wordt bepaald op 1 januari van het kalenderjaar waarin zij verjaren. 
 

2. Beperkingen: 
 

a. Minimum leeftijd: 14 jaar in bereden draverijen, 16 jaar in 
aangespannen draverijen; 

b. Maximum leeftijd: 24 jaar; 
c. Maximum overwinningen (binnen- en buitenland): 50 

 

3. Er wordt aan de leerlingen een voorlopige vergunning uitgereikt. Enkel de 
leerlingen die na 10 koersparticipaties gunstig worden geëvalueerd zullen 
titularis mogen worden van een geldige leerlingenvergunning. Deze 

evaluatieperiode kan, indien nodig, op advies van de tuchtcommissie, nogmaals 
met 10 koersparticipaties verlengd worden. Indien de kandidaat leerling na deze 
twee evaluatieperiodes niet voldoet, valt hij opnieuw onder toepassing van 
Art.27 § 3. 

 
4. Leerlingen kunnen enkel in dienst zijn bij een eigenaar die lid is van de B.F.P.. 

Zij zijn verplicht dit aan te geven bij de B.F.P. door indiening van het contract. 
Zij die niet in dienst zijn van een eigenaar worden als zelfstandige leerlingen 

beschouwd. 
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5. De leerlingenvergunning is gratis, enkel de individuele verzekering A of B (bijlage 
5) dient jaarlijks te worden betaald. In de draverijen uitsluitend voorbehouden 
aan de leerlingen kunnen er geen geldboeten opgelegd worden. 

 

6. De leerlingen mogen in alle draverijen deelnemen met uitzondering van de 
draverijen die uitsluitend voorbehouden zijn aan de liefhebbers. 

 

7. In de “A.L.” draverijen genieten de leerlingen van een ontheffing van één 
startvak. 

 

8. In de draverijen met autostart voor liefhebbers en leerlingen, die als dusdanig 
worden aangeduid op het koersprogramma, wordt aan de leerlingen de kleinste 
startnummers toegewezen. 

 

9. De door dit artikel voorziene voordelen zullen behouden blijven in al de 
draverijen voor dewelke de startaangiften gedaan werden. 

 

10. Kunnen geschrapt worden van de lijst der leerlingen degene die onrechtmatig 
van speciale voordelen voor leerlingen zouden genoten hebben. 

 

11. Ieder paard dat door een leerling bereden wordt en onrechtmatig een voordeel 
geniet, zal uitgesloten worden. Iedere klacht in verband met deze beschikking, 
moet op straffe van nietigheid ingediend worden volgens Art.85. 

 

 

8. De lad-jockeys (m/v) 

Artikel 22 

1. De leeftijd wordt bepaald op 1 januari van het kalenderjaar waarin zij verjaren. 

 

2. Beperkingen: 

 

a. Minimum leeftijd: 25 jaar; 
b. Maximum overwinningen in binnen- en buitenland in om het even 

welke hippische sport: 50. 

 

3. Voor een lad-jockeyvergunning dient jaarlijks een recht te worden betaald plus 
individuele verzekering A of B (bijlage 5). 

 
4. De lad-jockeys mogen in alle draverijen deelnemen met uitzondering van de 

draverijen die uitsluitend voorbehouden zijn aan de liefhebbers of de leerlingen. 
 

5. In de draverijen genieten de lad-jockeys van dezelfde voordelen als de 
leerlingen. 

 
6. De door dit artikel voorziene voordelen zullen behouden blijven in al de 

draverijen voor dewelke de startaangiften gedaan werden. 

 

7. Kunnen geschrapt worden van de lijst der lad-jockeys degene die onrechtmatig 
van speciale voordelen voor lad-jockeys zouden genoten hebben. 

 

8. Ieder paard dat door een lad-jockey bereden wordt en onrechtmatig een voordeel 
geniet, zal uitgesloten worden. Iedere klacht in verband met deze beschikking, 
moet op straffe van nietigheid ingediend worden volgens Art.85. 
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9. De liefhebbers (m/v) 

Artikel 23 

1. Er wordt aan de liefhebbers een voorlopige vergunning uitgereikt. Enkel de 
liefhebbers die na 10 koersparticipaties gunstig worden geëvalueerd zullen 
titularis mogen worden van een geldige liefhebbersvergunning. Deze 
evaluatieperiode kan, indien nodig, op advies van de tuchtcommissie, nogmaals 
met 10 koersparticipaties verlengd worden. Indien de kandidaat liefhebber na 
deze twee evaluatieperiodes niet voldoet, valt hij opnieuw onder toepassing van 
Art.27 § 3. 

 

2. Voor een liefhebbersvergunning dient jaarlijks een recht plus individuele 
verzekering A of B te worden betaald (bijlage 5). 

 
3. De liefhebbers mogen in alle draverijen deelnemen, met uitzondering van de 

draverijen die uitsluitend voorbehouden zijn aan de leerlingen. 
 

4. In de gewone draverijen en de “A.L.” draverijen mag een liefhebber slechts 
deelnemen met een paard waarvan hij de beheerder eigenaar is of dat 
toebehoort aan een familielid in opklimmende of dalende lijn van de eerste 
graad. 

 
5. In de draverijen uitsluitend voorbehouden aan de liefhebbers moet de liefhebber 

per prioriteit het paard berijden dat hem toebehoort of waarvan hij de beheerder-
eigenaar is, tenzij een mededingend familielid in opklimmende of dalende lijn van 
de eerste graad reeds aan dit voorschrift voldoet. 

 
6. De door dit artikel voorziene voordelen zullen behouden blijven in al de 

draverijen voor dewelke de startaangiften gedaan werden. 

 

7. Kunnen geschrapt worden van de lijst der liefhebbers degene die onrechtmatig 
van speciale voordelen voor liefhebbers zouden genoten hebben. 

 
8. Ieder paard dat door een liefhebber bereden wordt en onrechtmatig een voordeel 

geniet, zal uitgesloten worden. Iedere klacht in verband met deze beschikking, 
moet op straffe van nietigheid ingediend worden volgens Art.85. 

 
9. Voor een Liefhebbers – Symphatisanten vergunning wordt enkel jaarlijks een 

recht aangerekend (bijlage 5). Zij mogen niet deelnemen in de rennen. 
 
10. Maximum leeftijd: 70 jaar, nadien verplicht jaarlijks medisch attest. 
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Hoofdstuk 6 
De kleuren 

 

 

1. Algemeen 

Artikel 24 

1. Geen enkel paard kan aan draverijen deelnemen zonder te worden bereden door 
een jockey die geregistreerde kleuren draagt. De kleuren dienen geregistreerd 
te zijn bij de B.F.P. onder de naam van de eigenaar of onder de naam van de 

jockey. Enkel de jockeys die de schriftelijke toelating van de eigenaar bekomen 
en ingediend hebben bij de B.F.P., mogen met hun eigen kleuren aantreden. 
Eigenaars of jockeys die titularis zijn van kleuren geregistreerd bij een erkende 
buitenlandse vereniging mogen met deze kleuren aantreden, mits officiële 
bevestiging van de buitenlandse vereniging. 

 

2. Kleuren kunnen ter registratie bij de B.F.P. enkel schriftelijk aangevraagd worden 
op speciale formulieren afgeleverd door de B.F.P., door leden, zoals bepaald in 
Art.15 § 1. Zij moeten minstens 18 jaar zijn. 

 
3. Voor de registratie van de kleuren dient een eenmalige bijdrage te worden 

betaald (bijlage 6). 
 

4. Elke wijziging van kleuren vereist een nieuwe aangifte en brengt een bijdrage 
met zich mede. 

 
5. De raad van bestuur kan kosteloos de kleuren van een titularis doen wijzigen 

indien ze aanleiding tot verwarring zouden kunnen geven. 
 

6. Mogen niet aangegeven worden zonder de geschreven toestemming van de 
rechthebbende of van zijn erfgenamen, de kleuren die vroeger aangenomen 
werden door een ander titularis, tenzij laatstgenoemde sinds meer dans 5 jaar 

opgehouden heeft te laten lopen. Deze termijn kan verlengd worden op het 
schriftelijke verzoek van de belanghebbende, gericht aan de raad van bestuur. 

 

7. Wanneer een eigenaar niet heeft laten lopen gedurende vijf achtereenvolgende 

jaren bevindt hij zich opnieuw onder toepassing van Art.24 § 2. 
 

8. De eigenaars die meer dan een paard laten starten in een draverij moeten op 

straffe van een boete van 15 €, hun jockey onderscheiden door een sjerp van 
verschillende kleur, gedragen door diegene die het kleinste nummer heeft. 
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2. Sponsoring / Publiciteit 

Artikel 25 

1. Het is iedere eigenaar of jockey die titularis is van kleuren, geregistreerd bij de 
B.F.P., toegelaten publiciteit aan te brengen op zijn koerskledij, mits er voldaan 
wordt aan de volgende voorwaarden : 

 

a) Elke overeenkomst tussen de sponsor en de titularis der kleuren dient 
gedeponeerd te worden op het secretariaat van de B.F.P., vergezeld van een 
attest bevestigend dat geen enkele clausule onderhands werd afgesloten. 

b) De publiciteit dient goedgekeurd te worden door de raad van bestuur. Als 
algemene richtlijn geldt dat er geen publiciteit mag gevoerd worden voor 
merken en namen, of logo’s aangebracht worden, die in tegenstrijd zijn met 
de goede zeden of met de doelstellingen van de koersinstelling (bv. operator 

weddenschappen). 
c) De aangebrachte publiciteit mag de schikking van de geregistreerde kleuren 

niet ontregelen en mag voor geen visuele verwarring zorgen bij 
commissarissen en publiek. Iedere aanvraag dient vergezeld te zijn van 
een duidelijke grafische schets. 

d) De aangebrachte publiciteit is onderworpen aan de volgende beperkingen: 
 

- Helm: geen beperkingen 
- Kraag: geen beperkingen 
- Schouders: geen beperkingen 
- Voorkant bloes: maximum 300 cm2 in totaal 
- Achterkant bloes: maximum 300 cm2 in totaal 
- Mouwen: maximum 2 x 200 cm2 in totaal 
- Broek: maximum 2 x 200 cm2 in totaal 

 
De publiciteit mag op verschillende plaatsen tegelijk aangebracht worden. 

 

e) Iedere wijziging of toevoeging aan de publiciteit of aan de overeenkomst 
dient op straffe van een boete van 250 € en/of schorsing voor onbepaalde 
tijd opnieuw voor homologatie aangevraagd te worden bij de raad van 
bestuur. 

f) Jaarlijks zal er een recht van 250 € aangerekend worden aan de titularis der 
kleuren. De B.F.P. zal geen facturen opmaken ten behoeve van de sponsor. 

g) Alle tekortkomingen aan deze regels zal strafbaar zijn, zoals voorzien in 
Art.2 § 21. 
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Hoofdstuk 7 
De vergunningen 

 

1. Algemeen 

Artikel 26 

1. Vergunningen om te trainen en te rijden kunnen enkel uitgereikt worden aan 
leden zoals bepaald in Art.15 § 1 door de raad van bestuur, op advies van de 
tuchtcommissie. 

 

2. Overeenkomstig de UET overeenkomsten dienen de buitenlandse aanvragers van 
een vergunning een attest voor te leggen, afgeleverd door een Belgisch 
Gemeentebestuur, waaruit blijkt dat zij hun officiële woonplaats hebben in 
België. 

 

3. De vergunning moet schriftelijk aangevraagd worden op speciale formulieren 
afgeleverd door de B.F.P. gericht aan de voorzitter van de tuchtcommissie. De 
tuchtcommissie is bevoegd om attesten en bewijsstukken op te vragen en een 
onderzoek in te stellen naar de eerbaarheid en bekwaamheid van de aanvrager. 

 

4. De vergunningen uitgereikt door een erkende buitenlandse vereniging worden 

in België erkend, met uitzondering van de trainersvergunning, die noodzakelijk 
door de B.F.P. moet uitgereikt worden als de trainingsactiviteit plaatsvindt op 
het Belgische grondgebied. De vergunning van de buitenlandse rijders en  
trainers moet vóór iedere deelname telkens bevestigd worden door de 
buitenlandse vereniging met de vermelding of de trainer al dan niet tijdelijk 
geschorst is. 

 

5. De vergunningen om te trainen en te rijden kunnen steeds tijdelijk of blijvend 
ingetrokken worden door de raad van bestuur op grond van onbekwaamheid, 
wangedrag, bedrieglijke feiten, doping, omkoping of poging tot omkoping, of 
wegens een paard te hebben bereden op een door de B.F.P. niet erkende renbaan 
of in een draverij waarvan het programma niet gepubliceerd werd op de officiële 

site van de B.F.P. of om elk ander laakbaar feit. 
 

6. De rijders die in koers rijden en titularis zijn van een door de B.F.P. uitgereikte 
vergunning zijn verplicht de minimale individuele verzekering voor de jockeys 
te onderschrijven bij de B.F.P.. 

 
2. De vergunningen om te rijden 

Artikel 27 

1. De vergunningen om te rijden worden onderverdeeld in 3 categorieën: 

 
a) leerlingen en lad-jockeys 
b) jockeys 
c) liefhebbers 

 
2. De woorden "rijden" en “jockey” zijn toepasselijk op de personen die deelnemen, 

zowel aan de aangespannen als aan de bereden draverijen. 
 

3. Met uitzondering van de uitnodigingskoersen mag geen enkel paard lopen in de 
door de Code beheerde draverijen als het niet bereden wordt door een jockey 
die titularis is van een rijdervergunning uitgereikt door de B.F.P. of door een door 
haar erkende buitenlandse vereniging. 
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4. Een rijdervergunning zal slechts toegekend kunnen worden na het slagen van 
een praktische en theoretische proef ingericht door de tuchtcommissie en 
afgelegd op een door de B.F.P. erkende renbaan. Een vrijstelling wordt verleend 
aan zij die reeds vroeger titularis geweest zijn van een rijdervergunning, op 
voorwaarde dat zij effectief in koers hebben gereden. Een kandidaat die in de 
praktische proef een onvoldoende haalt moet een wachttijd van 6 maanden in 
acht nemen vooraleer opnieuw een aanvraag te mogen indienen. De proef waarin 
de kandidaat is geslaagd dient niet meer afgelegd te worden. Indien een 
kandidaat in de herkansing niet slaagt, dient hij een wachttijd van één jaar in 
acht te nemen vooraleer een nieuwe aanvraag te mogen indienen. 

 

5. De praktische proef zal moeten plaatsvinden op een koersdag en op een renbaan 
naar keuze van de kandidaat. De theoretische proef daarentegen zal steeds 
moeten plaatsvinden op de administratieve zetel van de B.F.P.. Er zullen 
maximum twee zittingen per maand ingericht worden. 

 
6. Voor de theoretische proef zal de kandidaat tenminste 14 dagen op voorhand 

het reglement ontvangen waaruit de vragen zullen gesteld worden. 
 

7. De praktische proef bestaat uit het nemen van maximum 4 starts met 
begeleiding van een ervaren jockey aangesteld door de tuchtcommissie. 

 
8. Behoudens Art.29 § 4 en Art.22 § 1 verjaren de rijders met ingang van de 1ste 

januari volgend op het jaar van hun geboorte. 

 

9. Behalve afwijking toegestaan door de raad van bestuur, wordt de maximum 
leeftijd voor het bekomen van een nieuwe rijdervergunning, vastgelegd op 60 
jaar. 

 

10. De minimum leeftijd om te rijden wordt vastgelegd op 14 jaar voor de bereden 
draverijen en op 16 jaar voor de aangespannen draverijen. De maximum leeftijd 
wordt vastgelegd op 70 jaar. 

 
11. Rijders mogen vrijwillig overschakelen naar een andere categorie vergunning, 

maar vanaf een tweede vrijwillige overschakeling zal hen een rijverbod 
(wachttijd) van 90 dagen opgelegd worden en zal de nieuwe vergunning 
vermeerderd worden met een administratief recht van 250 €. Zij die 
overschakelen naar de categorie liefhebbers zullen in de laatste twee jaar 
moeten voldoen hebben aan de voorwaarden beschreven in Art.23 § 4 & 5. 

 

12. Bij de overschakeling naar een andere categorie vergunning zijn de rijders 
verantwoordelijk voor de aangifte van hun overwinningen en deelnamen in het 
buitenland. 

 

13. De jockey die titularis is van een rijdervergunning uitgereikt door een 
buitenlandse vereniging, kan aan de draverijen beheerd door de Code niet 
deelnemen zonder een schriftelijk attest van de buitenlandse vereniging, 
verklarende dat hij onder geen enkele strafmaatregel valt. Het attest dat ten 
laatste op de sluiting der startaangiften ingediend moet worden bij de B.F.P., 
vermeldt eveneens het type vergunning van de rijder en zijn aantal 
overwinningen. 

 

14. In de open aangespannen klasse, dit zijn de draverijen zonder maximum 
winsom, wanneer het prijzengeld minstens 1.000 € bedraagt (incl. premies) en 
in de draverijen waarvan de lijst jaarlijks wordt gepubliceerd op de officiële site 

van de B.F.P. (bijlage 2), is een minimum van 5 overwinningen vereist. 
 

15. De jockey moet steeds bij voorrang het paard berijden waarvan hij de 
eigenaar/huurder, trainer, stalverantwoordelijke of associatie is. Hij zal slechts 
een ander paard in de koers mogen berijden als het paard dat voorrang heeft 
bereden wordt door zijn eigenaar/huurder, stalverantwoordelijke of associatie. 

 
16. Iedere jockey van het vrouwelijke geslacht, mag, ongeacht het type vergunning, 

deelnemen aan de draverijen uitgeschreven voor “Dames”. 
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Hoofdstuk 8 
De koersmaatschappijen 

 

1. Algemeen 

Artikel 28 

1. Geen enkele koersmaatschappij mag draverijen inrichten zonder de toelating van 
de B.F.P. Bij hun aanvraag dienen zij de volgende documenten te voegen: 

 
a) de volledige lijst van de leden van hun bestuur; 
b) twee exemplaren van hun stichtingsakte en bijzonder reglement 

onderschreven door al de leden van hun bestuur, die door dit feit 
solidair verantwoordelijk zijn voor de verbintenissen en verplichtingen 
aangegaan of aanvaard door deze koersmaatschappij; 

c) het detailplan van hun renbaan, opgesteld door een expert-landmeter 
met vermelding van de aard van de baan, zijn richting en lengte, 
opgemeten vanaf 1 meter afstand van de binnenzijde van de baan. 

 

2. De baan moet over heel het parcours kunnen waargenomen worden. Een auto 
met één of meerdere commissarissen moet al de draverijen volgen, voor zover 
zulks mogelijk is. De raad van bestuur zal de renbanen aanduiden waar deze 
maatregel van toepassing is. Te meer worden de koersmaatschappijen verplicht 
te voorzien in een geneesheer en een ziekenwagen. 

 

3. De koersmaatschappijen moeten hun zetel in België hebben en moeten al de 
door de B.F.P. opgelegde rechten, taksen en lidgelden betalen. 

 
4. Iedere koersmaatschappij en alle bestuursleden van de koersmaatschappijen 

dienen zich aan te sluiten bij de B.F.P., overeenkomstig Art.23 § 1. Geen enkele 
wijziging mag later aangebracht worden aan de samenstelling van de 
koersmaatschappijen zonder nieuwe toestemming van de B.F.P.. 

 
5. De raad van bestuur kan, vooraleer toelating te geven tot het publiceren van 

de draverijprogramma's voldoende waarborgen eisen ten belope van het totaal 
bedrag der prijzen en taksen die eruit voortvloeien. De raad van bestuur kan, 
indien hij zulks nodig acht, aan de aangesloten koersmaatschappijen een kopie 
van hun balans en van hun winst- en verliesrekening opvragen. 

 

6. De koersmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de prijzen of premies 
gepubliceerd op de officiële site van de B.F.P. 

 

7. De B.F.P. centraliseert alle prijzen en premies die door de koersmaatschappijen 
worden uitgereikt en betaalt ze uit aan de rechthebbenden. De 
koersmaatschappijen ontvangen een factuur die binnen de veertien dagen dient 
vereffend te worden. 

 
8. De koersmaatschappijen die, niettegenstaande de waarschuwing van de B.F.P. 

de voorschriften van de Code niet naleven, kunnen gediskwalificeerd worden. 
 

9. De koersmaatschappijen zijn verplicht de planning der koerscommissarissen, 
opgesteld door de tuchtcommissie, te eerbiedigen en de koerscommissarissen 
te vergoeden. 

 

10. Leden van koersmaatschappijen mogen zich op geen enkele wijze inmengen met 
de objectiviteit van het jureren van de commissarissen. 
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11. De koersmaatschappijen kunnen plaatselijke commissarissen aanstellen die zich 
bij de B.F.P. dienen aan te sluiten, overeenkomstig Art.15 § 1. 

 
12. Het gezag van de plaatselijke commissarissen strekt zich uit, in de mate van de 

plichten die hen opgelegd worden en de bevoegdheden die hen verleend worden 
door de Code, tot al de personen die, uitdrukkelijk of niet uitdrukkelijk, met deze 
Code en met het in hun koersmaatschappij van kracht zijnde reglement 
ingestemd hebben. De plaatselijke commissarissen kunnen eventueel hun 

bevoegdheden overdragen aan de commissarissen. 
 

13. De bevoegdheden van de plaatselijke commissarissen zijn de volgende : 

 

a) Indien ten gevolge van overmacht, het volstrekt onmogelijk is te lopen 
kunnen de plaatselijke commissarissen ofwel de wedstrijddag afschaffen of 

deze uitstellen naar één van de drie volgende dagen. De raad van bestuur 
zal bij wijze van uitzondering een langere termijn kunnen toestaan dan deze 
welke hiervoor voorzien is, maar deze zal in geen geval de 8 dagen mogen 
overschrijden. 

b) Een wedstrijddag zal slechts met toestemming van de raad van bestuur 
mogen uitgesteld worden tot een datum die nog niet toegekend werd aan 
een andere koersmaatschappij. 

c) Geen enkele andere persoon dan de effectieve leden van de B.F.P., de leden 
van het plaatselijk bestuur, de eigenaar of zijn gemachtigde 
vertegenwoordiger, de trainer en de jockey, wordt toegelaten in het 
weeglokaal en in de omheining die zich daarvoor bevindt, zonder de 
machtiging van de plaatselijke commissarissen. 

d) De plaatselijke commissarissen mogen een boete van maximum 25 € 
opleggen aan eenieder die het reglement van de koersmaatschappij 
overtreedt. 

e) De plaatselijke commissarissen hebben het recht materiaal te weigeren en 
de toegang tot piste te weigeren aan ieder paard dat met niet goedgekeurd 
materiaal aantreedt, zowel op koersdagen als op training. 
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Hoofdstuk 9 
De commissarissen (m/v) 

 

1. Algemeen 

Artikel 29 

1. Definities: 
 

a) Commissaris: koerscommissaris, baancommissaris, rechter van weging, 
starter, rechter van aankomst, dierenarts aangesteld door de BFP. 

b) Assistent: hulpstarter, tijdopnemer… 
c) Comité der koerscommissarissen (comité): de commissarissen die door de 

tuchtcommissie of haar gemandateerde werden aangeduid om te fungeren 
op een bepaalde wedstrijddag en in een welbepaalde functie. 

 

Op wedstrijddagen met minstens 3 draverijen wordt het comité samengesteld 

uit 4 commissarissen, waaronder één voorzitter, één secretaris en één rechter 
van aankomst. 
Op wedstrijddagen met minder dan 3 draverijen wordt het comité samengesteld 
in functie van het aantal aanwezige commissarissen. 

 

2. Commissarissen worden jaarlijks benoemd door de raad van bestuur van de 
B.F.P. na gehoord te hebben de tuchtcommissie. 

 
3. Commissarissen vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de 

tuchtcommissie die een aantal taken kan mandateren aan de directeur van de 
B.F.P. 

 
4. Commissarissen die het huishoudelijk reglement voor commissarissen of de Code 

der Draverijen overtreden kunnen door de raad van bestuur onmiddellijk tijdelijk 
of blijvend geschorst worden na gehoord te hebben de tuchtcommissie. 

 
5. De commissarissen worden niet bezoldigd door de B.F.P. Zij worden voor hun 

prestaties vergoed door de koersmaatschappijen aan een tarief waarvan het 
minimum door de B.F.P. wordt bepaald. Zij blijven echter onder het exclusieve 
gezag van de B.F.P. 

 
 

2. De bevoegdheden 

Artikel 30 

1. Iedere wedstrijddag staat onder leiding van het comité. 
 

2. Het gezag van de commissarissen strekt zich uit, in de mate van de plichten 

die hen opgelegd worden en de bevoegdheden die hen verleend worden door 
de Code, tot al de personen die, uitdrukkelijk of niet uitdrukkelijk, met deze Code 
ingestemd hebben. 

 
3. De commissarissen treffen de gepaste schikkingen voor de weging voor en na 

de draverij. Zij gaan na of alle personen die een officiële functie uitoefenen 
(assistenten, medische verantwoordelijke voor mens en dier) en een 
ziekenwagen aanwezig zijn. Zij treffen in het algemeen alle maatregelen om de 
goede werking en de regelmatigheid van de draverijen te verzekeren. 
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4. Zij hebben het recht een koers of een volledige meeting af te gelasten indien aan 
Art.30 § 3 niet is voldaan. 

 
5. De namen van de commissarissen van de wedstrijddag worden voor de eerste 

draverij bekend gemaakt op een bord dat goed zichtbaar geplaatst is in de 
omheining van de weegplaats nabij de weegzaal. 

 

6. De commissarissen, of hun afgevaardigden zijn ertoe gehouden proces-verbaal 
op te maken van elke wedstrijddag. Dit proces-verbaal moet vermelden : 

 

a) De naam van alle commissarissen met melding van de functie die ze 
uitgeoefend hebben; 

b) De staat van de piste; 
c) De volgorde van de aankomst t/m plaats 7; 
d) De kilometertijd van de paarden die in hun kwalificatieproef zijn geslaagd; 
e) De wijzigingen van afstanden en de eventuele monte-veranderingen; 
f) De snelheid opgenomen voor al de paarden t/m plaats 7; 
g) De uitgesloten paarden; 

h) De teruggezette paarden; 
i) De gevallen paarden; 
j) De ingehouden paarden; 
k) De niet startende paarden; 
l) De paarden die voor dopinggebruik werden gecontroleerd; 
m) De jockeys die op alcohol en/of drugsintoxicatie werden gecontroleerd; 
n) Eventueel ieder opgevorderd of verkocht paard, de naam van de koper en 

de aankoopprijs; 
o) Elke klacht of elk incident dat zich heeft voorgedaan; 
p) De beslissingen die ze genomen hebben binnen de grenzen van hun 

bevoegdheden. 
 

7. De commissarissen treden op hetzij ambtshalve, hetzij op klacht van de 
betrokkenen of van hun lasthebbers, hetzij volgens de richtlijnen van de raad 
van bestuur van de B.F.P. 

 
8. De commissarissen hebben de meest uitgebreide bevoegdheden om hun gezag 

te doen eerbiedigen en hun afgevaardigden te beschermen en nemen een 
beslissing die voorzien is in de Code en de lijst der overtredingen (bijlage 1) 
die onder de bevoegdheid valt van de raad van bestuur. 

 
9. De commissarissen mogen een beslissing nemen niet voorzien in de Code of de 

lijst der overtredingen (bijlage 1), maar gesteund op de geest ervan. In dit geval 
mag de draagwijdte ervan geen 30 dagen schorsing en/of 210 € overschrijden, 
dit na goedkeuring van de tuchtcommissie. De beslissingen van de 
commissarissen worden via de officiële site van de B.F.P. gepubliceerd. 

 

10. De commissarissen kunnen slechts een strengere sanctie aanvragen bij de raad 
van bestuur of de tuchtcommissie, wanneer het belang van een probleem dit 
naar hun mening vereist, en slechts indien de maximale sancties die zij mogen 
opleggen werden uitgesproken. Zij moeten dan ook een uitvoerig rapport 
overmaken aan de raad van bestuur die na onderzoek, eventueel met verhoor 

van de betrokkenen, zal beslissen over de te nemen sanctie. 
 

11. De commissarissen ontvangen in de daartoe voorziene termijnen, de klachten 

waartoe de draverijen aanleiding kunnen geven; ze beslissen over deze waarvan, 
de beoordeling hen toegekend wordt door onderhavige Code en de lijst der 
overtredingen (bijlage 1) en maken de andere over aan de raad van bestuur. Ze 
formuleren hun beslissingen in de vorm van een omstandig proces- verbaal. 
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12. Alvorens te beslissen over de klachten, moeten de commissarissen alle nuttige 
inlichtingen eisen van de betrokkenen alsook iedereen ondervragen die 
opheldering kan verschaffen. Deze inlichtingen worden binnen de kortst 
mogelijke tijd mondeling of schriftelijk verzameld. 

 

13. De commissarissen mogen steeds ambtshalve optreden binnen de daartoe 
voorziene termijnen. 

 

14. De commissarissen bepalen het tijdstip waarop hen alle inlichtingen moeten 
verstrekt worden, indien ze op het vastgestelde tijdstip geen voldoening 
bekomen hebben, mogen ze een beslissing nemen. 

 

15. Om het even welke beslissing, genomen binnen de grenzen van Art.30 § 9, moet 
onverwijld overgemaakt worden aan de raad van bestuur, die de publicatie ervan 
op de officiële site van de B.F.P. al dan niet toestaat. 

 

16. Indien er zich een probleem stelt dat niet onder hun bevoegdheden valt, of een 
ernstig probleem dat de instelling der draverijen aanbelangt brengen de 
commissarissen er een schriftelijk verslag over uit aan de raad van bestuur. 

 

17. De commissarissen mogen : 

 

a) voor of na de draverij overgaan tot, of door één of meerdere door hen 
aangeduide personen laten overgaan tot het onderzoek op ieder paard, 
ingeschreven in deze draverij en tot om het even welke vaststellingen of 
analyses die kunnen nodig geacht worden, inzonderheid bij toepassing van 
Art.57; 

b) paarden aangeven bij de B.F.P. waarvan algemeen bekend is dat zij getraind  
worden door een trainer die niet voldoet aan Art.19. 

c) de uitsluiting van een paard uitspreken, of zijn diskwalificatie voorstellen; 
 

18. Indien de commissarissen vermoeden dat de uitslag van een draverij vervalst 
is ten gevolge van bedrieglijke handelingen, mogen ze, alvorens de uitslag 
bekend te maken, de op de draverij gedane weddenschappen opschorten. Deze 
beslissing wordt onmiddellijk publiek gemaakt. 

 
19. Indien ze, na onderzoek, van mening zijn dat de weddenschappen dienen 

geannuleerd te worden, zenden ze een verslag aan de raad van bestuur. 

 

20. De voorschriften van Art.30 § 16 en 17 hierboven zijn eveneens toepasselijk 
indien, ten gevolge van een vergissing, een paard gelopen heeft in de plaats van 
een ander of onder een onjuiste benaming. 

 

21. Indien er een klacht ingediend wordt tegen de winnaar voor één der motieven, 
aangeduid in de hierboven vermelde Art.30 § 16 en 17, en de commissarissen 

zijn niet bij machte het onderzoek onmiddellijk op de hippodroom te beëindigen, 
hebben zij het recht om de weddenschappen op te schorten tot na het afsluiten 
van het onderzoek. 

 

22. Ingeval de weddenschappen door de commissarissen opgeschort en tot een 

andere dag uitgesteld werden, wordt het bedrag van de inzetten op de 
onderlinge weddenschappen op de bank gedeponeerd. De verdeling zal 
geschieden, door de zorgen van de plaatselijke commissarissen of van hun 
afgevaardigde, zodra de definitieve beslissing genomen is. 

 

23. Indien vermoed wordt dat personen zich schuldig gemaakt hebben aan strafbare 
feiten kunnen de commissarissen na onderzoek, een straf opleggen naar 
verhouding van de ernst der feiten, binnen de grens voorzien door Art.30 
§ 9. 

 
24. Indien de manier van rijden van een liefhebber, een jockey, een leerling of om 

het even welke persoon die door de B.F.P. toegelaten werd om te rijden niet 
correct lijkt, stellen de commissarissen een onderzoek in en kunnen zij, in 
verhouding tot de ernst der feiten, een straf uitspreken binnen de beperkingen 
voorzien door Art.30 § 9. 



31 / 87 

 

25. De sancties die de commissarissen mogen opleggen zijn : 
 

a) De verwittiging; 
b) De berisping met publicatie in het Officieel Bulletin; 
c) De boete en de strafpunten zoals bepaald in de lijst der overtredingen 

(bijlage 1); 
d) Overeenkomstig Art.30 § 6, het verbod om te doen lopen, het rijverbod en 

de tijdelijke uitsluiting van een paard; 
e) Doorverwijzing naar raad van bestuur of tuchtcommissie. 

 

26. Na iedere draverij ontbieden de commissarissen, tot tweemaal toe, via de 
luidsprekers van de renbaan, de personen die een overtreding hebben begaan 
en waarvoor strafpunten werden aangerekend. Bovendien, afficheren zij na de 
weging of de verzameling die plaatsvindt na de laatste draverij, via het intern 
videocircuit, alle sancties die zij hebben getroffen in het kader van het 

strafpuntenstelsel (Art.31). 
 

27. De personen die door de commissarissen werden gesanctioneerd hebben het 
recht hun verweermiddelen, tot 15 minuten na het resultaat van de laatste ren, 
voor te dragen overeenkomstig Art.85, doch kan dit recht hen ontzegd worden 
als zij zich onbeleefd of agressief gedragen. 

 
28. De door de commissarissen uitgesproken sancties hebben onmiddellijke 

uitwerking. 
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Hoofdstuk 10 
Het strafpuntenstelsel 

 

1. Algemeen 

Artikel 31 

1. Aan iedere persoon die een overtreding begaat in België die opgenomen is in 
de lijst der overtredingen (bijlage 1) kan een boete en/of strafpunten opgelegd 
worden. 

 

2. De optelling en de officiële bijhouding der strafpunten behoort tot de 
bevoegdheid van de B.F.P., en geschiedt steeds op de eerstvolgende werkdag 
na de betrokken koers. 
 

3. Per 15 strafpunten wordt een rijverbod van 7 kalenderdagen opgelegd in binnen- 
en buitenland. 

 

4. Na iedere schorsingsperiode van 7 dagen vervallen telkens 15 strafpunten. 
 

5. Met uitzondering van Art.31 § 7 hieronder, vangt het rijverbod steeds aan vanaf 
de 14de dag na de koers die aanleiding gaf tot het behalen of het overschrijden 
van 15 strafpunten. 

 

6. In geval het behalen of het overschrijden van de 15 strafpunten zou vastgesteld 

worden na de optelling der strafpunten, zoals beschreven in Art.31 
§ 2, wordt het rijverbod achteraf voor eenzelfde periode opgelegd, indien 
mogelijk vanaf de eerste overeenstemmende koersdag waarvoor de 
startaangiften nog dienen gedaan te worden. 

 

7. Er geldt een verjaringstermijn van 60 dagen. D.w.z. dat als er binnen de 60 
opeenvolgende dagen geen overtreding wordt begaan, alle strafpunten worden 
weggewist. 

 

8. Uitstel van een dag rijverbod is op verzoek enkel mogelijk voor de draverijen die 
jaarlijks gepubliceerd worden op de officiële site van de B.F.P. (bijlage 2). 

 
9. Bij uitstel zal het rijverbod verschoven worden naar de eerstvolgende volledige 

koersdag die minstens drie draverijen telt. 
 

10. Beroep schort tenuitvoerlegging van de sanctie op, maar bij afwijzing door de 
instantie zetelend in beroep (Art.88 en Art.89) worden de strafpunten, al dan 
niet vermenigvuldigd, toegevoegd aan het voorliggend puntensaldo en vangt 
de rijverbodperiode aan vanaf de 7de dag na de uitspraak van de 
beroepscommissie. 

 
11. Overtredingen begaan in België door jockeys met een buitenlandse vergunning 

mogen door de koerscommissarissen gesanctioneerd worden met één dag 
rijverbod vanaf 10 strafpunten. In dit geval worden de strafpunten niet 
weggewist. De commissarissen zijn verplicht op straffe van nietigheid dit te 
melden op het verslag. 
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Hoofdstuk 11 
De kwalificatie van paarden voor de draverijen 

 

1. Algemeen 

Artikel 32 

1. Geen enkel paard waarvan de afstamming niet te achterhalen is of waarvan het 
DNA niet overeenstemt met de genetische gegevens van zijn vader of van zijn 
moeder, zal aan de draverijen mogen deelnemen zolang de definitieve en 
positieve uitslag van de afstamming niet in het bezit is van de B.F.P.. 

 

2. Geen enkel paard kan aan de draverijen deelnemen als het niet geïdentificeerd 
kan worden door middel van een elektronische chip. 

 

3. Alle paarden dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort met een geldig 
vaccinatieschema. 

 

4. Zullen aan de koers niet mogen deelnemen en gesanctioneerd worden met een 
geldboete (bijlage 1) en/of schorsing: 

 

a) De buitenlandse paarden die eerder nog niet geïdentificeerd werden in 
België en waarvoor geen geldig paspoort kan voorgelegd worden; 

b) De paarden waarvoor geen geldig vaccinatieschema kan voorgelegd 
worden; 

 

5. Worden gediskwalificeerd voor de koersen en/of de fokkerij, overal waar 
onderhavige Code van toepassing is, de paarden die : 

 

a) in België gelopen hebben op een niet door de B.F.P. erkende renbaan; 
b) in een draverij gelopen hebben waarvan het programma niet gepubliceerd 

werd op de officiële site van de B.F.P.; 
c) ongeschikt verklaard werden in het buitenland te lopen wegens bedrieglijke 

feiten door de door de B.F.P. erkende autoriteiten; 
d) voorzien zijn van een buisje om de ademhaling te vergemakkelijken of 

waarvan de kunstmatige opening, voortvloeiend uit de luchtpijpsnede niet 
volledig gesloten is door de natuurlijke littekenvorming; ( zie ook bijlage 7 
/ Regelgeving dierenwelzijn) 

 

6. Worden als Belgische paarden gekwalificeerd, de paarden ingeschreven in het 
Stamboek der Belgische Draver. 

 

7. De Belgische paarden, aangekocht door buitenlandse eigenaars behouden al de 
rechten die verbonden zijn met hun nationaliteit in de door de B.F.P. beheerde 
draverijen. 

 
8. De invoer in België van een buitenlands paard moet gestaafd zijn met : 

 

a) het officieel certificaat van afstamming van het paard; 

b) een tijdelijk of definitief uitvoercertificaat afgeleverd door de officiële 
autoriteiten van zijn geboorteland en eventueel van het land waar hij voor 
het laatst zou gelopen hebben. 
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9. Deze certificaten zullen vermelden naam, afstamming, kleur, geslacht, leeftijd, 
elektronische chip en signalement van het paard evenals eventueel zijn beste 
snelheid, de renbaan en afstand waarop deze vastgesteld werd en zijn 
winsommen. Ze moeten bovendien verklaren dat het paard door geen enkele 
strafmaatregel getroffen is. 

 

10. Bovendien, zullen alle ingevoerde paarden binnen de 30 dagen na hun aankomst 
in het land en in elk geval voor hun eerste deelname aan een draverij, moeten 
voorgesteld worden aan de aangestelde dierenarts van de 
B.F.P. die hun identiteit zal dienen vast te stellen en hen zal kunnen laten 
fotograferen indien hij het wenselijk oordeelt. 

 

11. De paarden verjaren met ingang van de 1ste januari volgend op het jaar van hun 
geboorte. 

 

12. De Belgische en buitenlandse merries mogen deelnemen aan de draverijen tot 
op de 31ste december van hun 10de jaar, de Belgische en buitenlandse hengsten 
en ruinen tot op de 31ste december van hun 14de jaar. 

 

13. Behalve beding van het tegendeel, te onderscheiden door de raad van bestuur, 
worden de ruinen toegelaten in alle draverijen. 

 
14. Onder winsom van een paard verstaat men het totaal van alle geldprijzen die 

het paard in België en in het buitenland heeft gewonnen, fokpremies en 
bijzondere premies exclusief. 

 
15. Met het oog op de kwalificatie en belastingen, worden de in het buitenland 

gewonnen sommen berekend tegen de wisselkoersen die vastgesteld worden 
door de UET. 

 
16. Opdat een paard gekwalificeerd zou zijn in een draverij, moet het de bijzondere 

voorwaarden van deze draverij vervullen op het ogenblik van de startaangifte. 
Het blijft gekwalificeerd, zelfs indien er tussen de startaangifte en de draverij 
wijzigingen zouden opgetreden zijn waardoor het paard de bijzondere 
voorwaarden van deze draverij niet meer vervult. Hetzelfde principe geldt voor 
de belasting of ontheffing waaraan het paard onderworpen was op het ogenblik 
van de startaangifte. 

 

 
2. De vaccinatie 

Artikel 33 

1. Geen enkel Belgisch of buitenlands paard kan deelnemen in België, hetzij aan 
een draverij, hetzij aan een kwalificatieproef, als het geen primovaccinatie tegen 
influenza en rhinopneumonie toegediend kreeg. 

 

2. Paarden waarvan het inentingsschema niet overeenstemt met Art.33 § 3 zullen 
aan de koers of aan de kwalificatieproef niet mogen deelnemen, zullen een boete 
worden opgelegd (bijlage 1) en geschorst worden voor een periode van 25 
dagen. Zij zullen slechts opnieuw mogen deelnemen aan de draverijen of de 
kwalificatieproeven als er een volledig inentingsschema kan voorgelegd worden. 

 

3. De inentingen moeten door de dierenarts ingeschreven worden in het paspoort 
van het paard. Geen enkel los attest of laattijdige inschrijving in het paspoort, al 

dan niet met terugwerkende kracht, zal de schorsing van 25 dagen, zoals 
bepaald in Art.33 § 2, kunnen opheffen. 

 

4. Een paard is voldoende gevaccineerd tegen influenza en rhinopneumonie 

wanneer het de volgende behandelingen heeft ondergaan: 
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a) Primo vaccinatie: dit zijn twee opeenvolgende inentingen die in een 
tijdspanne van 21-60 dagen moeten toegediend worden. In deze periode 
is het formeel verboden een paard aan een draverij of een kwalificatieproef 
te laten deelnemen. 

b) Eerste herhaling: dient toegediend te worden tussen de 120–180 dagen na 
het tweede deel van de primo vaccinatie. 

c) Jaarlijkse herhaling: dient toegediend te worden binnen de 12 maand na de 
eerste herhaling. 

 

5. Na iedere vaccinatie is het voor een periode van 4 dagen verboden een paard 
te laten deelnemen aan een draverij of aan een kwalificatieproef. 

 

6. Uitzondering van protocolbreuk van meer dan twee jaar geleden: Wanneer dez 
vaststelling vôôr een ren gebeurd, zal het desbetreffende paard toch 
toestemming krijgen om te lopen. De vermelding VNC moet in het 
idntificatieboekje komen en het vaccinatieplan moet volledig herbeginnen 
alvorens het paard mag koersen. Een exemplaar van het identificatiedocument 
moet bij de PV van desbetreffende koers worden gevoegd. 

 

7. Zie bijlage 7 “UET Dierenwelzijn regelgeving appendix 5 (vaccinatie’s) 

 

 
3. De kwalificatieproeven 

Artikel 34 

1. Geen enkel Belgisch of buitenlands paard mag ingeschreven worden in een koers 
in België of in het buitenland, zonder een record te hebben behaald 
overeenkomstig de volgende normen: 

 
Leeftijd  Afstand Tijd RKM 

2 Vanaf 01/06 1750m 2.34.0 1.28 

3 
Tot 31/03 1750m 2.34.0 1.28 

Vanaf 01/04 1750m 2.30.5 1.26 

4 Vanaf 01/01 1750m 2.27.0 1.24 

5 Vanaf 01/01 1750m 2.25.2 1.23 

6 + Vanaf 01/01 1750m 2.23.5 1.22 

2. een voldoende kilometertijd heeft laten optekenen voor zijn leeftijd, levenslang 
gekwalificeerd blijven. 

 
3. Aan ieder paard dat ingeschreven wordt in een kwalificatieproef wordt een 

recht aangerekend (bijlage 6). 
 

4. De paarden die deelnemen aan kwalificatieproeven dienen zich op straffe van 
diskwalificatie vóór de proeven aan te bieden bij de door de B.F.P. aangestelde 
dierenarts voor de identiteitscontrole. 

 

5. De kwalificatieproeven worden met autostart gegeven. Er worden maximum 8 
paarden per proef toegelaten. De jongste paarden vertrekken aan de koord. 

 

6. De paarden die niet geslaagd zijn in hun kwalificatieproef mogen nog dezelfde 
dag herkansen, mits zij aangegeven worden bij de rechter van weging na de 
eerste proef. 

 

7. De herkansingen worden steeds gelopen na de voorlaatste koers van de meeting. 
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Hoofdstuk 12 
Het prijzengeld en de fokpremies 

 

1. Algemeen 

Artikel 35 

1. Onder prijzengeld van een draverij verstaat men de gezamenlijke bedragen die 
ter beschikking worden gesteld van de eigenaars (prijzen) en fokkers (premies), 
hetzij door een erkende koersmaatschappij zoals bepaald in Art.28, hetzij door 
een door de B.F.P. erkende vereniging, hetzij door een door de 
B.F.P. aanvaarde sponsor. 

 

2. De B.F.P. kan het uitreiken van bijzondere premies, kunstvoorwerpen of andere 
geschenken, aangeboden door een koersmaatschappij, een vereniging of een 
sponsor, toestaan. 

 

3. In alle draverijen waarvan het prijzengeld wordt aangeboden door een erkende 
koersmaatschappij, zoals bepaald in Art.28, bedraagt het deel dat voorbehouden 
is aan de fokpremies 20 %. 

 

4. In deze draverijen is de verdeling de volgende: 

 

a) Prijzen 

 

1) 48 % van de prijs aan de eigenaar van het winnend paard; 
2) 24 % van de prijs aan de eigenaar van het tweede paard; 
3) 10 % van de prijs aan de eigenaar van het derde paard; 
4) 8 % van de prijs aan de eigenaar van het vierde paard; 
5) 5 % van de prijs aan de eigenaar van het vijfde paard; 
6) 3 % van de prijs aan de eigenaar van het zesde paard; 
7) 2 % van de prijs aan de eigenaar van het zevende paard; 

 

b) Premies 

 
1) 10 % van de prijs aan de fokker van het Belgische paard dat het beste 

geplaatst is bij de eerste zeven; 
2) 5 % van de prijs aan de fokker van het Belgische paard dat het 

tweede beste geplaatst is bij de eerste zeven; 
3) 3 % van de prijs aan de fokker van het Belgische paard dat het derde 

beste geplaatst is bij de eerste zeven; 
4) 2 % van de prijs aan de fokker van het Belgische paard dat het vierde 

beste geplaatst is bij de eerste zeven. 
 

5. In de draverijen waarvan het prijzengeld volledig of gedeeltelijk wordt 
aangeboden door de B.F.P. of door een door de B.F.P. erkende vereniging of 
sponsor zal het percentage voorbehouden aan de fokpremies en de verdeling 
ervan dienen goedgekeurd te worden door de raad van bestuur indien er een 
afwijking van Art.27 § 4b wordt aangevraagd. 

 
6. Indien de een of andere prijs of fokpremie niet kan worden uitbetaald krachtens 

Art.15 en Art.16, keert hij terug naar de B.F.P. 
 

7. Indien de een of andere prijs of fokpremie niet kan worden uitbetaald omdat er 
geen Belgische paarden bij de eerste zeven zijn geplaatst, keert hij terug naar 
de inrichtende vereniging. 
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Hoofdstuk 13 
De koersuitschrijvingen 

 

1. Algemeen 

Artikel 36 

1. De enige koersuitschrijvingen die rechtsgeldig zijn, zijn deze waarvan de tekst 
gepubliceerd werd op de officiële site van de B.F.P. 

 
2. De koersuitschrijvingen die driemaandelijks op de officiële site van de B.F.P. 

verschijnen, moeten ten laatste 45 dagen voor de datum van de sluiting der 
inschrijvingen van de eerste koersdag van deze driemaandelijkse periode op 
het secretariaat van de B.F.P. ingeleverd zijn, en moeten ter goedkeuring aan de 
programmacommissie voorgelegd worden. 

 

3. Enkelvoudige tiercérennen mogen slechts ingericht worden na uitdrukkelijke 

goedkeuring van de raad van bestuur en op voorwaarde dat zij geen andere 
meeting tegenwerken. 

 

4. De deelnemingsvoorwaarden en specifieke reglementen moeten gepubliceerd 

worden in het officieel bulletin uiterlijk 1 maand voor de draverij. De raad van 
bestuur zal bij wijze van uitzondering vrijstellingen kunnen toestaan voor wat de 
toepassing van bovenstaande voorschriften betreft. 

 

5. Elke koersuitschrijving is slechts uitvoerbaar vanaf de publicatie ervan op de 
officiële site van de B.F.P. 

 
6. De koersuitschrijvingen vermelden: 

 
a) de renbaan; 

b) de inrichtende koersmaatschappij; 
c) de datum en het aanvangsuur van de koersdag ; 
d) de datum en uur van de sluiting der startaangiften ; 
e) het initiële nummer van de draverij ; 
f) de discipline: aangespannen of bereden; 
g) het prijzengeld inclusief fokpremies in Euro; 
h) de minimum toegelaten leeftijd van de paarden; 
i) de maximum toegelaten leeftijd van de paarden; 
j) de minimum toegelaten winsom van de paarden in Euro; 
k) de belasting(en) in Euro; 
l) de maximum toegelaten winsom van de paarden in Euro (exclusief); 
m) de afstand in meters; 
n) het starttype: autostart (Auto) of bandenstart (-); 
o) de toegelaten nationaliteit van de paarden : Belgische paarden (-) of 

Belgische en buitenlandse paarden (Inter); 

p) de type vergunning van de jockeys waaraan de draverij is voorbehouden : 
leerlingen (A) of liefhebbers (G); 

q) de eliminatie methode: voorrang aan Belgische paarden (vbp) of gewoon 
(-); 

r) de naam van de draverij; 
s) de specifieke voorwaarden en inlichtingen m.b.t. de draverij. 
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7. De draverijen worden in vier categorieën ingedeeld : 
 

a) Draverijen voor 2-jarigen: deze draverijen zijn uitsluitend voorbehouden 
aan paarden geboren in België. Het is verboden draverijen uit te schrijven 
voor paarden van twee jaar en ouder; 

b) Draverijen van klasse C: deze draverijen zijn uitsluitend voorbehouden aan 
paarden geboren in België van drie jaar en ouder die nog geen 4.000€ 
hebben gewonnen; 

c) Internationale draverijen met voorrang aan paarden geboren in België: deze 
draverijen zijn voorbehouden aan paarden van 3 jaar en ouder die niet meer 
dan 15.000€ hebben gewonnen. Indien de bovengrens 5.000€ of minder 
bedraagt, zal de draverij steeds met autostart gegeven worden; 

d) Internationale draverijen : deze draverijen zijn voorbehouden aan paarden 
van 3 jaar en ouder die minstens 15.000€ hebben gewonnen. 

 

8. De raad van bestuur kan aan iedere koersmaatschappij jaarlijkse quota opleggen 
in de categorieën zoals bepaald in Art.36 § 7 alsook in de draverijen die 
voorbehouden moeten zijn aan de leerlingen en aan de bereden draverijen. Deze 
quota worden uitgedrukt in percentages ten opzichte van het totaal aantal 
uitgeschreven draverijen, of in percentages ten opzichte van het totaal 
uitgeschreven prijzengeld, of in absolute cijfers of in frequentie. 

 
9. De minimum afstand bedraagt voor de tweejarigen 1200m en voor de driejarigen 

en ouder 1600m. 
Jaarlijks zijn de volgende percentages van toepassing: 

 
a) korte afstanden (minder dan 2000m): maximum 25 %; 
b) klassieke afstanden (van 2000m tot 2400m): minimum 60 %; 
c) lange afstanden (meer dan 2400m): minimum 15 %. 
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Hoofdstuk 14 
De inschrijving en startaangifte van paarden 

 

1. Algemeen 

Artikel 37 

1. Een inschrijving of een startaangifte van een paard kan slechts gedaan worden 
door een door de B.F.P. erkende buitenlandse vereniging, de eigenaar of zijn 
mandataris, de publieke trainer waar het paard is aangegeven of de jockey die 
het paard zal berijden, en dit in afdalende prioriteit. De eigenaar of de trainer 
is steeds verantwoordelijk voor de juistheid der gegevens van het paard op het 
ogenblik van de startaangifte. Zij zijn verplicht mede te delen of het paard nog 
ingeschreven staat in een draverij in het buitenland. 

 

2. Een inschrijving of een startaangifte moet steeds op straffe van nietigheid 

ingediend worden, uiterlijk op de dag en uur van sluiting gepubliceerd op de 
officiële site van de B.F.P.. Zij kunnen schriftelijk, telefonisch, per fax of via de 
internet communicatiemiddelen ingediend worden met aangifte van de naam van 
de opdrachtgever, de naam en infonummer van het paard, de renbaan, de datum 
en nummer van de draverij en de naam van de jockey. 

 

3. De federatie kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden in geval 
van technische storing of onduidelijke of tegenstrijdige aangiften. 

 
4. Het is verboden : 

 
a) Eenzelfde paard in meer dan één draverij in te schrijven op eenzelfde datum, 

behalve in de "heat draverijen". Indien een paard meermaals blijft 
ingeschreven, zullen de commissarissen de koers aanduiden waar het paard 
zal moeten starten met dien verstande dat de draverijen voorbehouden aan 
de Tiercé/ Quarté en Top5 voorrang hebben ; 

b) Eenzelfde paard op twee of meer opeenvolgende dagen in te schrijven. Het 
zal moeten starten op de tweede dag, behalve wanneer het een 
Tiercé/Quarté/Top 5 betreft of koersen op het Belgische grondgebied welke 
voorrang hebben. 

 
5. De inschrijving van een paard kan in toepassing van onderhavige Code nietig, 

ongeldig of niet meer geldig zijn. In deze drie gevallen mag het paard niet lopen, 
en is de eigenaar noch het rouwgeld, noch het inleggeld verschuldigd. Indien 
desalniettemin het paard deelneemt aan de draverij zal het uitgesloten worden, 
en is de eigenaar het bedrag van het inleggeld verschuldigd. 

 

6. Het koersprogramma dat na de sluiting der inschrijvingen of startaangiften wordt 

opgesteld is definitief, en zal niet meer kunnen gewijzigd worden, zelfs indien 
mocht blijken dat een vergissing werd begaan uit hoofde van de B.F.P.. 

 
7. Niemand zal zich kunnen beroepen op een schadevergoeding of de participatie 

van een paard kunnen afdwingen indien voor de een of andere reden een paard 
niet opgenomen werd op het koersprogramma of het op een verkeerde afstand 
of startpositie werd ingeschreven, welke ook het aangevoerd bewijsmateriaal 
moge wezen. 
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Hoofdstuk 15 
De inleggelden en rechten 

 

1. Algemeen 

Artikel 38 

1. Aan ieder Belgisch of buitenlands paard zal per kalenderjaar een kwalificatierecht 
en een verzekering in burgerlijke aansprakelijkheid aangerekend worden van 
zodra het paard voor de eerste maal deelneemt aan een draverij in België (bijlage 
6). De raad van bestuur kan hiervan afwijken in geval van jaaroverlappende 
competities met kwalificatiereeksen. 

 

2. Voor ieder paard dat definitief in België wordt ingevoerd en dat in België op 
training staat zal een invoerrecht aangerekend worden aan de eigenaar. 

 

3. Met uitzondering van de draverijen “per uitnodiging” en de koersen aangeduid in 
bijlage 2 is door de eigenaar een inleggeld verschuldigd aan de BFP voor ieder 
paard dat op het koersprogramma is opgenomen. Het inleggeld bedraagt 
maximum 1,5 % van het prijzengeld (exclusief fokpremies) en mag niet hoger 
zijn dan 250 €. 

 

4. In de draverijen waar het aangeboden prijzengeld niet volledig of gedeeltelijk 

afkomstig is van een erkende koersmaatschappij, zoals bepaald in Art.28, kan 
de raad van bestuur beslissen dit percentage, zoals bepaald in Art.38 § 3 
hierboven, te wijzigen of te annuleren. In dit geval dienen de toegepaste 
percentages minstens één maand vóór de sluiting der inschrijvingen of 
startaangiften gepubliceerd te worden in het Officieel Bulletin. 

 

 

2. De niet startende paarden en medische certificaten 

Artikel 39 

1. Behoudens Art.39 § 2 en 3 hieronder zal aan de eigenaar van ieder paard dat 
niet deelneemt aan de draverij een boete dienen te betalen gelijk aan zes maal 
het inleggeld, zoals beschreven in Art.38 § 3 en 4 hierboven, met een maximum 
van 1.250 €. In draverijen waar geen inleggeld werd aangerekend  zal de boete 
6% van het prijzengeld (excl. fokpremies) bedragen, met een maximum van 
1.250 €. 

 
2. Indien een paard niet deelneemt aan een draverij tengevolge een vergissing 

begaan door de B.F.P. zal aan de eigenaar geen enkele kost aangerekend 
worden. 

 
3. Aan de paarden die aan een draverij niet kunnen deelnemen wegens sterfte of 

medische redenen en die niet onder toepassing van Art.37 § 4 vallen, zal noch 
6% van het prijzengeld, noch het inleggeld aangerekend worden, op voorwaarde 
dat de doodsverklaring of het medisch attest op de renbaan werd afgegeven aan 
de commissarissen of ingediend werd op het secretariaat van de B.F.P., de 
eerstvolgende werkdag na de draverij vóór 9u00. 

 

4. Ieder paard waarvoor een medisch certificaat wordt ingediend, zal ambtshalve 
voor een periode van 16 dagen op rust gesteld worden vanaf de dag van zijn 
terugtrekking. 
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Hoofdstuk 16 
De draverijen – technisch 

 

1. Het aantal vertrekkers 

Artikel 40 

1. Het maximum aantal paarden per draverij, per startvak of per lijn wordt in 
functie van de piste, de startmogelijkheden, het type vergunning en het type 
weddenschappen voor iedere renbaan op regelmatige basis vastgelegd door de 
raad van bestuur in overleg met de koersmaatschappijen (bijlage 3). 

 

2. Indien er na de startaangifte in een draverij met bandenstart minder dan 3 
paarden overblijven op een startvak en dat er meer dan 3 paarden moeten 
geëlimineerd worden op een ander startvak, is het de koersmaatschappijen 
toegelaten deze paarden te elimineren om de start van de draverij scratch of 
met autostart te geven, op voorwaarde echter dat er minstens 14 paarden 
overblijven. 

 

3. Indien er na de startaangifte slechts één startvak overblijft in een draverij die 

er aanvankelijk verschillende telde, zal de start scratch gegeven worden als er 
maximum 12 paarden ingeschreven blijven. Als er meer dan 12 paarden 
ingeschreven blijven zal de start met autostart gegeven worden. 

 

 

2. De afgelasting 

Artikel 41 

1. Indien er na de startaangifte in een draverij slechts 7 paarden overblijven, is het 
de koersmaatschappijen toegelaten deze draverij af te gelasten. 

 

2. Indien er na de startaangifte het ratio aantal paarden / aantal draverijen kleiner 
is dan 7, is het de koersmaatschappijen toegelaten de volledige meeting af te 
gelasten. 

 
3. Indien er na de startaangifte het ratio aantal paarden / aantal draverijen groter 

of gelijk is dan 7 en de koersmaatschappij de beslissing neemt de volledige 
meeting toch af te gelasten, zal zij een vergoeding van minimum 50 € moeten 
betalen aan de eigenaars van de ingeschreven paarden. 

 
4. In geval er 6 paarden of minder aangegeven worden op de renbaan mag de 

koersmaatschappij eveneens deze draverij afgelasten, maar dan moet zij een 
vergoeding van minimum 100 € betalen aan de eigenaars der aanwezige 
paarden, die een nutteloze verplaatsing hebben gemaakt. Aan deze eigenaars 
wordt geen inleggeld aangerekend. 

 
5. De beslissing om een meeting af te gelasten tengevolge de 

weersomstandigheden moet zo vroeg mogelijk op de renbaan genomen worden 
in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de koersmaatschappij, een 
koerscommissaris en de vertegenwoordiger van de jockeys. In dit geval, alsook 
bij overmacht, zijn de koersmaatschappijen geen enkele vergoeding 
verschuldigd en worden de paarden één dag op rust gesteld, zonder kosten noch 
gevolgen. 
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3. De splitsing 

Artikel 42 

1. Indien er na de startaangifte er een te groot aantal paarden ingeschreven blijft 
in een draverij is het de koersmaatschappijen toegelaten de draverij te splitsen 
in verschillende reeksen met éénzelfde prijzenbedrag. In dit geval mag iedere 
koersmaatschappij het prijzengeld wijzigen zoals zij het wenst, onder 
voorbehoud van een minimummarge, vastgesteld door de raad van bestuur. 

 

2. De splitsingmethode behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. Zij 
moet op objectieve en niet discriminerende criteria berusten. 

 

 

4. De eliminatie 

Artikel 43 

1. De eliminatiemethode behoort tot de bevoegdheid van de B.F.P. Er mag van 
de eliminatiemethode, uitgewerkt in dit artikel, niet afgeweken worden zonder 
toelating van de raad van bestuur en zonder dat zij gepubliceerd werd bij de 
koersuitschrijvingen op de officiële site van de B.F.P. 

 

2. Met uitzondering van de draverijen bepaald in Art.43 § 3 hieronder wordt, waar 
nodig per startvak, als eerst geëlimineerd het paard dat het laatst heeft  gelopen. 
Bij gelijkheid van datum wordt de voorlaatste datum in acht genomen, enz. In 
laatste instantie beslist het lot. 

 
3. In de internationale koersen met voorrang aan Belgische paarden worden de 

eliminaties, waar nodig per startvak, als volgt toegepast: 
 

a) Worden eerst geëlimineerd, de buitenlandse paarden waarvoor geen 
definitieve of geassimileerde invoerrechten werden aangerekend; 

b) Worden in tweede instantie geëlimineerd, de buitenlandse paarden 
waarvoor wel definitieve of geassimileerde invoerrechten werden 

aangerekend (bijlage 6); 
c) Worden in laatste instantie geëlimineerd, de Belgische paarden. 

 

Binnen deze drie categorieën blijft het basisprincipe, laatst gelopen/eerst 
geëlimineerd, van toepassing. 

 

4. In de draverijen waarvan het prijzengeld groter of gelijk is aan 10.000 € 
(exclusief fokpremies) en waar de eliminaties gebeuren op basis van de laatste 
verrichtingen, zullen de paarden die in de laatste 60 dagen aan geen enkele 
koers hebben deelgenomen op datum van startaangifte, eerst geëlimineerd 

worden. 
 

 

5. De startnummers 

Bandenstart 

Artikel 44 

 

1. In de draverijen met bandenstart worden de startnummers toegewezen in 
stijgende volgorde van de winsommen van de paarden. 



43 / 87 

 

Autostart 

Artikel 45 

1. In de draverijen met autostart voor paarden met winstsom > €4001 starten de 
paarden met de grootste winsom vanuit de eerste lijn en de paarden met de 
kleinste winsom vanuit de tweede lijn. In de draverijen met autostart voor 
paarden met winstsom < €4000 starten de paarden met de kleinste winstsom 
vanuit de eerste lijn en paarden met de grootste winstsom vanuit de tweede lijn. 
Binnen de lijnen worden de startnummers door loting toegewezen, volgens   een 
door de raad van bestuur goedgekeurd systeem. 
 

2. Met uitzondering van de finales van de Belgian Darby en de GP der 
Vaderpaarden, mogen onhandelbare paarden de laatste startposities innemen. 
Zij worden de grootste startnummers toegewezen en worden als dusdanig 
aangeduid op het koersprogramma. Indien een paard op beslissing van de 
commissarissen verplicht wordt een laatste startpositie in te nemen, geldt dit tot 
nader order van de commissarissen. Indien het onhandelbaar paard op aanvraag 
van de verantwoordelijke trainer vanuit een laatste startpositie vertrekt, geldt 
dit enkel voor de betrokken draverij. Zowel de commissarissen als de 
verantwoordelijke trainers zijn verplicht deze paarden aan te geven uiterlijk bij 
de startaangifte op het secretariaat van de B.F.P. Met uitzondering van hetgeen 
bepaald is bij Art.71 § 8, zal geen enkel paard een andere startpositie mogen 
innemen als het niet aangeduid is op het koersprogramma. Bij Onvolledige 
tweede lijn mogen de aanvullende nummers vertrekken aan de buitenzijde van 
de tweede lijn of de derde lijn. 

                                                                                                                                                              
3. In geval van “niet vertrekkend paard”, zullen de hogere nummers van boven 

naar beneden per rij verschuiven om de openstaande plaatsen in te nemen. 

 

6. Het gewicht 

Artikel 46 

1. In de aangespannen draverijen is het gewicht vrij. 

 

2. De bereden draverijen kunnen uitgeschreven worden, hetzij met vrij gewicht, 
hetzij met opgelegde minimum gewichten. De minimum gewichten zijn als volgt 
vastgelegd: 

 

a) Leerlingen die geen 7 overwinningen hebben behaald: 55 kg; 
b) Leerlingen die minstens 7 overwinningen hebben behaald: 60 kg; 
c) Jockeys: 65 kg. 

 

3. In de bereden draverijen waarvan het prijzengeld groter of gelijk is dan 2.400 
€ (incl. premies) worden er steeds minimum gewichten opgelegd. 
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Hoofdstuk 17 
Het materiaal en het gebruik ervan 

 

1. Algemeen 

Artikel 47 

1. De commissarissen en de plaatselijke commissarissen hebben het recht 
materiaal te weigeren en de toegang tot piste te weigeren aan ieder paard dat 
met niet goedgekeurd materiaal aantreedt. 

 

2. De sulkies 

Artikel 48 

1. Worden in België goedgekeurd, enkel de sulkies die door de Franse en/of de 
Zweedse hippische autoriteiten zijn gehomologeerd. 

 

2. Brancards enkel hout of carbon fiber zijn toegelaten / Geen staal. 

 

3. Bij het gebruik van ongeoorloofd materiaal (tuig en uitrusting) zal de trainer 
steeds verantwoordelijk gesteld worden. 

 

4. Zie bijlage 7 “UET Dierenwelzijn regelgeving Belgium” appendix 3 / Equipment 
6 (sulkies) 

 

5. Vanaf de start tot aan de aankomst van een draverij moeten de jockeys hun 
voeten in de voetsteunen van de sulkies houden 

 

 

3. Het tuig en de uitrusting / Beslag 

Artikel 49 

1. Het is verboden om het even welke uitrusting of materiaal te gebruiken die het 
paard zou kunnen kwetsen of zijn fysieke integriteit zou kunnen aantasten. 

 

Het is met name verboden, het gebruik van: 

 

a) teugels uitgerust met stekels die de hals van het paard zouden kunnen 

kwetsen; 
b) “head poles” uitgerust met stekels; 
c) elektrische stimulators; 
d) een bit dat de mond van het paard zou kunnen kwetsen; 
e) een tuig dat de fysische integriteit van het paard zou kunnen aantasten; 
f) een tuig dat het paard volledig blind maakt; 
g) hobbles; 

h) iedere uitrusting die de ademhaling van het paard op een niet natuurlijke 
wijze vergemakkelijkt. 

 

Worden getolereerd: 

 

a)   teugels uitgerust met afgeronde toppen; 

 

Zie bijlage 7 “UET Dierenwelzijn regelgeving Belgium” appendix 3/(equipements 
1.2.3.4) 

 
2. Definitie van onbeslagen: 

 

a) Volledig zonder bescherming. 
b) Hars bescherming. 
c) Vaste zichtbare bescherming die minder dan de helft van de hoef bedekt. 

 

3. Definitie van beslagen: 

 

a) Vaste zichtbare bescherming die meer dan de helft van de hoef bedekt. 
 

Zie bijlage 7 “UET Dierenwelzijn regelgeving Belgium” appendix 4 (Beslag). 
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4. Beslag in functie van ouderdom: 
 

a) Onbeslagen is verboden voor 2 & 3-jarigen 
b) Voor kwalificatieproeven moeten de paarden beslagen zijn 

 
4. De sporen 

Artikel 50 

1. In de bereden draverijen is het de jockeys enkel toegelaten korte stompe 
sporen te dragen. 

 

2. In de aangespannen draverijen is het dragen van sporen verboden. 
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5. De karwats 

Artikel 51 

1. Karwatsen voorzien van elektrische stimulators, puntige of scherpe voorwerpen, 
zoals een nagel, zijn ten strengste verboden. 

 

2. De lengte van de karwats bedraagt maximum 1,30m. in de aangespannen 
draverijen. In de bereden draverijen maximum lengte 0,68m. minimum diameter 
1,3cm. met schuimrubber flap van minimum 18cm. lengte en minimum 2.5cm 
breedte. 

 

3. De kleur van de karwats is verplichtend donker. 

 

4. De karwats mag slechts gebruikt worden om een paard te begeleiden, en niet 
om te slaan. 

 

5. De jockeys moeten zich bij het gebruik van de karwats onthouden van ieder 
gebaar dat hun mededingers kan hinderen. 

 

6. Het is ten strengste verboden: 

 

a) in het bezit te zijn of gebruik te maken van een voorwerp om een paard 
aan te sporen, dat niet voorzien is in onderhavige Code; 

b) de karwats als prikstok te gebruiken; 
c) de twee teugels in één hand te houden om het slaan met de karwats te 

vergemakkelijken; 
d) een paard in de mond te mishandelen; 
e) tijdens het parcours en in de laatste rechte lijn overdreven gebruik te 

maken van de karwats (code 54 van de lijst der overtredingen); 
f) tijdens het parcours en in de laatste rechte lijn zijn paard ongeoorloofd 

aan te sporen (code 55 van de lijst der overtredingen); 
g) in de laatste 500m de karwats meer dan 7 maal te gebruiken en meer dan 

3 maal de laatste 200m.(code 55 van de lijst der overtredingen). 
 

7. In de aangespannen draverijen ten strengste verboden: 

 

a) de karwats zijwaarts te houden (code 53 van de lijst der overtredingen); 
b) andere lichaamsdelen dan de achterkant (rug en achterhand) van het paard 

met de karwats te raken (code 55 van de lijst der overtredingen); mogen 
dus niet geraakt worden : kop, hals, borst, schouders, flanken en benen. 

c) de karwats te gebruiken vanuit een hoek groter dan 45° (code 55 van de 
lijst der overtredingen); 

 

8. In de bereden draverijen ten strengste verboden de karwats te gebruiken vanuit 
een hoek groter dan 90° (code 55 van de lijst der overtredingen). 

 
Zie bijlage 7 “UET Dierenwelzijn regelgeving Belgium” appendix 3 equipment 5 
(karwats). 

 
 

6. De koerskledij 

Artikel 52 

1. De koerskledij omvat: 
 

a) voor de bereden en aangespannen draverijen: helm met kinstuk, buis 
(bloes) met witte kraag, veiligheidsvest beantwoordend aan de norm 
EN13158 of aan de norm CE1621-2, op voorwaarde dat de vest voorzien is 
van een specifiek beschermstuk voor de borstkas; 

b) voor de aangespannen draverijen: witte of beige pantalon en laarzen of 
halve laarzen; 

c) voor bereden draverijen: witte rijbroek en zwarte lederen laarzen met 
omslag, jockey laarzen genoemd. 

 

2. De gummilaarzen zullen mogen worden toegestaan door de commissarissen. 
Indien het regent, zijn een gummibuis en gummibroek toegelaten. 
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3. Het dragen van een helm is verplicht voor iedere persoon die een paard op de 
piste brengt, zowel buiten als tijdens de koersdagen. Bij niet naleving zal de 
toegang tot de piste geweigerd worden. 

 
4. De jockeys zijn verplicht zich aan en uit te kleden in de jockeyzaal en zijn op 

straffe van een boete van 25€ een vergoeding verplicht aan de verantwoordelijke 
van de kleedkamer. 

 
5. Op koersdagen, zal iedere jockey die niet strikt reglementair in koerskledij is, 

strafbaar zijn met een boete van 25€. De commissarissen zullen hem zelfs het 
recht mogen ontzeggen de piste te betreden. Dit geldt ook voor iedere persoon 
die vóór, na of tussendoor de koersen paarden traint op de piste. 
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Hoofdstuk 18 
De vervalsing 

 

1. Algemeen 

Artikel 53 

1. Het is ten strengste verboden: 
 

a) een paard te doen vertrekken in een draverij zonder het inzicht te hebben 
te proberen deze te winnen; 

b) een paard te laten lopen dat niet in staat is volledig zijn kans te verdedigen; 
c) vrijwillig een plaats te verliezen die recht geeft op prijzengeld. 

 

2. Elke inbreuk op de hierboven vermelde beschikkingen zal naargelang de ernst 
der feiten gesanctioneerd worden, hetzij overeenkomstig de lijst der 
overtredingen (bijlage 1), hetzij door een straf uitgesproken door de 
tuchtcommissie. 

 

3. Ieder paard waarvan de prestaties klaarblijkelijk tegenstrijdig zijn, zal kunnen 
uitgesloten worden uit de draverijen voor een onbepaalde duur. 

 

4. Indien ten gevolge van een vergissing of een nalatigheid een paard loopt in de 
plaats van een ander, zal dit paard uitgeschakeld worden; zijn eigenaar en zijn 
fokker zullen aan de rechthebbenden al de sommen dienen terug te betalen die 
ze aldus zouden ontvangen hebben, zonder zich te kunnen beroepen op enige 
andere verjaring dan de wettelijke verjaring. 

 

5. Indien, ten gevolge van een bedrieglijke handeling, een paard loopt in plaats van 
een ander of onder een valse benaming of indien zijn identiteitsdocumenten 
werden vervalst, zal dit paard uitgesloten en levenslang gediskwalificeerd 
worden. 

 
6. Het paard waarvan de identiteit gebruikt werd, zal eveneens levenslang 

gediskwalificeerd kunnen worden. Bovendien zullen de eigenaar en de fokker van 
het paard dat op bedrieglijke wijze gelopen heeft, aan de rechthebbende alle 
sommen moeten terugbetalen die ze ontvangen hebben, om het even uit welke 
hoofde, door bewust of te goeder trouw voordeel te hebben getrokken uit deze 
handelingen, zonder zich te kunnen beroepen op enige andere verjaring dan de 
wettelijke verjaring. 

 
7. Al wie aan die bedrieglijke handelingen zal deelgenomen hebben, hetzij als 

hoofdpersoon, hetzij als medeplichtige, zal het recht verliezen : in te schrijven 
en te laten lopen, een vergunning om te trainen te bezitten of welkdanig paard 
te berijden, evenals het voordeel om een welkdanige prijs, prijzengeld en premie 
te ontvangen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en hij zal uitgesloten worden uit 
de weegplaats. 

Hetzelfde geldt voor iedere persoon die schuldig bevonden wordt op wie ook een 
poging tot omkoping, al dan niet gevolgd door een resultaat, te hebben 
uitgeoefend en voor iedere persoon die schuldig bevonden wordt aan 
medeplichtigheid, actief of passief. 

 
8. Geen enkel product geboren of gefokt bij de fokker die schuldig bevonden is 

aan bedrog, zal in de toekomst mogen ingeschreven worden voor een welkdanige 
draverij, uitgezonderd nochtans deze die zullen verkocht zijn voor de dag waarop 
de voorziene ontzeggingen ter kennis kunnen gekomen zijn van deze fokker, 
hetzij omdat ze publiek gemaakt werden, hetzij anders. 

 

9. De sancties voorzien in Art.53 § 7 en 8 hierboven zijn ook van toepassing voor 
ieder persoon die zich rechtstreeks of onrechtstreeks, aan verboden 
weddenschappen zou begeven. 
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Hoofdstuk 19 
Het gebruik van verboden middelen 

 

1. De definities. 
 

Artikel 54 

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

 

a) Dopingpraktijk: 
 

1) 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; 

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

 

b) Met doping gelijkgestelde praktijken: 

 

1) Het vergemakkelijken of mogelijk maken van de dopingpraktijk op 
welke wijze ook; 

2) Het in het bezit hebben tijdens of bij de voorbereiding van een 
draverij of een kwalificatieproef van injectiemateriaal, substanties 
en middelen zoals bedoeld in Art.54 § 1a; 

3) Het zich niet aanbieden op, het niet toestemmen in, het misleiden 
van of het zich verzetten tegen dopingcontroles. 

 

c) 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 Art.56 § 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. 

 

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

 

e) 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. 

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

 
g) 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. 

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

 
i) 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. 

 

j) Laboratoria: de laboratoria erkend door de B.F.P., waarvan de lijst 
gepubliceerd werd op de officiële site van de B.F.P. (bijlage 4). 
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2. De regels ter bestrijding van verboden middelen. 
 

Artikel 55 

 

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 
Art.54. 
 

 

3. De verboden middelen. 

 

Artikel 56 
 

1. De raad van bestuur van de B.F.P. bepaalt, na advies van de dopingcommissie 
de lijst van de lichamelijke stelsels, vatbaar op gebruik van verboden substanties 
en van de verboden middelen. 

 

a) de substanties: worden beschouwd als verboden stoffen (niet beperkende 
lijst): 

 

1) 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 tegen infectueuse 
agentia; 

- endocrienstelsel. 
 

2) Endocriene afscheidingen en hun synthetische homologen 
3) Maskerende substanties 

 

b) De middelen: 

 

1) Bloeddoping: het intraveneus toedienen of laten toedienen van 
bloed bloedderivaten of aanverwante producten aan een paard; 

2) Iedere interventie die van aard is de geldigheid of de integriteit te 

wijzigen van de afgenomen biologische monsters. 
 

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 précursor of van een metaboliet van deze substantie 
of van een isomeer van deze substantie of van een isomeer van een précursor 
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) De endogene substanties van een paard; 
b) De substanties die natuurlijk aanwezig zijn in de planten die het paard 

gebruikelijk graast of die geoogst worden als paardenvoeder; 
c) 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). 
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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. 

 

6. Zie reglement: UET - “UET-trot.eu” / documents UET – (Accord Internationale 
sur les courses au trot – Chapitre IV). 

 

IFHA - “ifhaonline.org” / IABRW 

 
4. De controle. 

 

Artikel 57 

 

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). 

 
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. 



52 / 87 

 

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 één uur na de gelopen ren. 

 
 

5. De monsterafname. 
 

Artikel 58 
 

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 register dat ter beschikking wordt gesteld door de raad 
van bestuur van de B.F.P. 

 

 

6. Het proces-verbaal. 

 

Artikel 59 

 

1. Van de monsterafname wordt een proces-verbaal opgemaakt aan de hand van 
een genummerd formulier, waarvan het model goedgekeurd werd door de 
dopingcommissie. 
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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. 

 
 

7. De analyse. 
 

Vervoer van de monsters 

Artikel 60 

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. 
 

 
8. Keuze van het laboratorium. 

 
Artikel 61 

 
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. (bijlage 4). 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. 



54 / 87 

 

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 Art.61 § 1, met indicatie van de 
categorie van de teruggevonden substantie, zoals bepaald in Art.56 § 4. Dit 
resultaat is onherroepelijk. Een kopij van dit verslag zal naar de eigenaar of de 
trainer verstuurd worden. 

 

3. Overeenkomstig Art.59 § 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 analyseverslagen worden opengemaakt in aanwezigheid van 

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. 
 

 

De strafbepalingen. 

Artikel 62 

 

1. De persoon die zich schuldig maakt aan met gelijkgestelde dopingpraktijken, 
zoals bepaald in Art.54 § 1,b, of die zich schuldig maakt aan actieve of passieve 

medeplichtigheid, zal gestraft worden. 
 

2. De persoon aangegeven als trainer van het positief bevonden paard bij de 

B.F.P. zal steeds aanzien worden als verantwoordelijke. 
 

3. De verantwoordelijke trainer zal steeds uitgenodigd worden om gehoord te 

worden door de dopingcommissie en eventueel door de raad van bestuur 
zetelend in beroep. 

 

4. De sancties worden in eerste aanleg uitgesproken door de dopingcommissie en 

eventueel door de raad van bestuur zetelend in beroep. 

 

5. Alle sancties kunnen bij verstek uitgesproken worden. 
 

6. Sancties: 
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- Alle sancties vangen aan vanaf de datum vermeld in de al dan niet 
publieke notificatie aan de verantwoordelijke trainer; 

- De periode van recidive vangt aan voor de monsters afgenomen vanaf 1 
maart 2018. 

 

a) Substanties A (zie Art.56 § 4). 

 

Paard: 
 

- diskwalificatie in de koers waar het paard positief werd bevonden en 
annulering van het eventueel behaalde record; 

- uitsluiting voor de koersen voor een periode van 0 tot 15 dagen. 

 

Verantwoordelijke trainer: er wordt geen rekening gehouden met recidive 

 

- een boete van 1.250€ tot 2.500€; 
- terugbetaling der kosten van het onderzoek en eventuele tegenonderzoek. 

 

b) Substanties B (zie Art.56 § 4). 

 

Paard: 
 

- diskwalificatie in de koers waar het paard positief werd bevonden en 
annulering van het eventueel behaalde record; 

- uitsluiting voor de koersen voor een periode van 1 maand. 

Verantwoordelijke trainer: er is recidive binnen de 5 jaar. 

- een boete van 2.500€ tot 5.000€; 

- terugbetaling der kosten van het onderzoek en eventuele tegenonderzoek; 
- 1ste inbreuk: intrekking van de toelating een paard te trainen voor een 

periode van 0 tot 6 maand; 
- 2de inbreuk: intrekking van de toelating een paard te trainen voor een 

periode van 0 tot 12 maand; 
- 3de inbreuk en meer: intrekking van de toelating een paard te trainen voor 

een periode van 0 tot 18 maand. 
 

c) Substanties C (zier Art.56 § 4). 
 

Paard: 
 

- diskwalificatie in de koers waar het paard positief werd bevonden en 
annulering van het eventueel behaalde record; 

- uitsluiting voor de koersen voor een periode van 6 maand. 
 

Verantwoordelijke trainer: er wordt steeds rekening gehouden met 
recidive 

 
- een boete van 5.000€ tot 10.000€ ; 
- terugbetaling der kosten van het onderzoek en eventuele tegenonderzoek. 
- 1ste inbreuk: intrekking van de toelating een paard te trainen voor een 

periode van 6 maand tot 2 jaar; 
- 2de inbreuk: intrekking van de toelating een paard te trainen voor een 

periode van 2 jaar tot 5 jaar; 
- 3de inbreuk en meer: intrekking van de toelating een paard te trainen 

voor een periode van 5 jaar tot levenslang. 
 

7. De eigenaar en de fokker van een positief bevonden paard zullen het behaalde 
prijzengeld en fokpremie moeten terugbetalen. Deze sommen zullen worden 
herverdeeld onder de benadeelde eigenaars en fokkers volgens het gebruikelijke 
systeem van verdeling der prijzengelden. 

 
8. 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. 
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10. Het beroep 

 
Artikel 63 

 
1. Art.61 § 3 geldt als beroep tegen een eventuele positieve uitslag. 

 
2. Beroep tegen een sanctie dient overeenkomstig Art.89 aangetekend te worden 

en is slechts ontvankelijk als de uitgesproken sanctie strenger is dan de minimale 
sanctie voorzien in Art.62. 

11. De tarieven 

Artikel 64 

1. De dopingcommissie legt het tarief vast der analysen: 
 

a) de analyse: de kosten van de negatieve analyse worden gedragen door de 
B.F.P; 

b) de tegenanalyse: de kosten van de negatieve tegenanalyse worden 
gedragen door de B.F.P; 

c) de kosten van de positieve analyse en positieve tegenanalyse worden steeds 
gedragen door de trainer of de eigenaar-trainer en worden toegevoegd aan 
de boete. 

 
12. De slotbepalingen. 

 
Artikel 65 

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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Hoofdstuk 20 
De weging en formaliteiten vóór de draverij 

 

1. Algemeen 

Artikel 66 

1. Elk buitenlands paard dat voor het eerst deelneemt in België aan draverijen moet 
één uur voor de aanvang van de meeting, overeenkomstig Art.32 § 3, 
voorgesteld worden aan de door de B.F.P. erkende dierenarts met het oog op 
de controle van het signalement. De voorgestelde paarden dienen voorzien te 
zijn van geldige identificatiedocumenten. 

 

2. Voor elk paard dat deelneemt aan de draverijen dienen de trainers, 
overeenkomstig Art.32 § 4, de identificatiedocumenten af te geven aan de 
rechter van weging op het ogenblik dat zij hun paarden komen aangeven. Zij 
zijn ook verantwoordelijk voor het afhalen van de identificatiedocumenten na 
de koers. 

 

3. Enkel de paarden die door de door de B.F.P. aangestelde dierenarts, gelast met 

de identificatiecontroles der paarden, positief geïdentificeerd worden, zullen aan 
de draverijen mogen deelnemen. 

 

4. De trainers zijn verplicht bij de rechter van weging de paarden en de jockeys 

aan te geven die zullen deelnemen en de paarden aan te geven die bij toepassing 
van deze Code, stal vormen of moeten gekoppeld worden voor de 
weddenschappen. Mogen enkel aangegeven worden als vertrekkend, de paarden 
en de jockeys die aanwezig zijn op de renbaan op het ogenblik van de aangifte, 
op straffe van een sanctie, overeenkomstig de lijst der overtredingen (bijlage 1). 

 

5. Behalve geval van overmacht dat door de commissarissen beoordeeld wordt, 
zal geen enkel paard aan de draverij mogen deelnemen als het niet bereden 
wordt door de jockey die vermeld staat op het koersprogramma. Indien de 
commissarissen per uitzondering een verandering van jockey zouden 

aanvaarden, moet het paard bereden worden door een jockey van dezelfde 
categorie en met dezelfde ervaring als de afwezige jockey. Deze beslissing moet 
onmiddellijk publiek gemaakt worden. 

 
6. Jockeys die zich hebben laten vervangen om deel te nemen aan een draverij in 

het buitenland zullen gesanctioneerd worden wegens ongeldige afwezigheid, 
overeenkomstig de lijst der overtredingen (bijlage 1). 

 
7. In eenzelfde draverij mag een jockey zich niet laten vervangen door een andere 

jockey waarvan het paard werd teruggetrokken. 

 
8. Indien het gaat om een bereden draverij is iedere jockey ertoe gehouden het 

gewicht te doen vaststellen dat het paard dat hij moet berijden zal dragen. De 
commissarissen of hun afgevaardigde moeten overgaan tot deze vaststelling. De 
trainer en/of de jockey is verantwoordelijk voor het gewicht dat hij zijn paard 
laat dragen. 
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9. De trainers zijn verplicht bij de rechter van weging de paarden aan te geven die 
volgens hen op een verkeerde startpositie of afstand staan vermeld op het 
koersprogramma. Indien zij na onderzoek van de koersvoorwaarden het nodig 
achten, en op voorwaarde dat de veiligheid van de start niet in het gedrang komt 
te staan, mogen de commissarissen, na publieke omroep, een paard “zonder 
weddenschappen” vanuit een andere startpositie laten starten. In dit geval 
behouden alle deelnemende paarden hun startnummer. Iedere klacht tegen de 
aan een paard toegekende startpositie, gelet op de voorwaarden van de draverij, 
moet, op straffe van nietigheid, ingediend worden volgens Art.85. 

 

10. De aangiften en de wegingen vinden steeds plaats 1 uur voor iedere koers. 

 

11. Geen enkel paard mag deelnemen aan de draverijen als het niet aangegeven 
werd als vertrekkend overeenkomstig Art.66 § 4. Iedere klacht in verband met 
deze beschikking moet, op straffe van nietigheid, ingediend worden volgens 
Art.85. 

 

12. Geen enkel paard mag deelnemen aan de draverijen als zijn beslag niet 
overeenstemt met de indicatie op het koersprogramma. De trainer van het paard 
zal steeds verantwoordelijk gesteld worden en voor hem gelden de sancties 

voorzien in Art.39 § 1. 
 

13. Indien een paard teruggetrokken wordt na te zijn aangegeven en geafficheerd, 
moeten de commissarissen hierover uitleg vragen aan de trainer en indien de 
uitleg geen bevrediging schenkt moeten ze een sanctie uitspreken. 
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Hoofdstuk 21 
Het gedrag op de renbaan 

 

1. Algemeen 

Artikel 67 

1. Op straffe van één der sancties voorzien in Art.30 § 23, is het de jockey verboden 
in koerskledij: 

 
a) zich te bevinden in de ruimten waar weddenschappen worden opgenomen 
b) zich op om het even welke wijze onbehoorlijk te gedragen. 

 

2. De alcohol en drugsintoxicatie 

Artikel 68 

1. Het is de jockeys en de koerscommissarissen die op het koersprogramma zijn 
vermeld ten strengste verboden, binnen de omheining van de renbaan en tot 
een half uur na hun laatste koersparticipatie, onder invloed van alcohol of illegale 
drugs te zijn. Dit verbod strekt zich uit tot hun vervangers en tot al wie de piste 
betreedt met een paard vóór, tussen of na de draverijen. Voor alcohol (wordt de 
drempel vastgelegd op 0,25 mg/l alcohol in de uitgeblazen lucht wat 
overeenstemt met 0,5 g/l alcohol in het bloed). Voor drugs geldt de nultolerantie. 

 

2. De commissarissen, de bestuurders van de B.F.P. en de voorzitter van de 
tuchtcommissie hebben het recht controles uit te voeren, of te laten uitvoeren, 
door middel van een ethylometer op vermoeden van alcoholintoxicatie of volgens 

een loterijsysteem, goedgekeurd door de raad van bestuur. Zij hebben het recht 
een urine- of bloedstaal te laten afnemen door de dienstdoende arts op 
vermoeden van drugsintoxicatie. Deze controles kunnen worden uitgevoerd op 
elk moment van de wedstrijddag binnen de renbaan. De personen die weigeren 
zich te onderwerpen aan de controles zullen automatisch worden beschouwd als 
zijnde in overtreding en zullen onmiddellijk de renbaan moeten verlaten. 

 
3. De sancties die de commissarissen of de bestuurders van de B.F.P. kunnen 

uitspreken zijn : 

 

a) de strafpunten en de geldboete wegens alcoholintoxicatie, overeenkomstig 
de lijst der overtredingen (bijlage 6); 

b) onmiddellijk rij- of functioneringsverbod van één dag; 
c) indien het rijverbod tot gevolg heeft dat de jockey niet kan aantreden zullen 

hem per draverij waar hij niet kan aantreden de strafpunten en de geldboete 
opgelegd worden wegens ongeldige afwezigheid, overeenkomstig de lijst 
der overtredingen (bijlage 6); 

d) eventueel doorverwijzing naar de tuchtcommissie of neerlegging van klacht 
bij de Federale politie; 

e) de onmiddellijke verwijdering van de renbaan. 
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Hoofdstuk 22 
De start 

 

1. Algemeen 

Artikel 69 

1. De omroeper kondigt via de luidsprekers, op regelmatige tijdstippen, de aftelling 
aan vóór iedere koers. Deze aankondigingen en de tijdspan tussen iedere 
aankondiging zijn op iedere renbaan dezelfde: 

 

“10 minuten” 
“5 minuten” 
“3 minuten” 
“2 minuten” 
“1 minuut” 
“verzameling” 
“onder de orders” 

 

2. Tussen de aankondigingen “10 minuten” en “1 minuut” mogen de paarden 
proefdraven en een proefstart nemen. 

 

3. Bij de aankondiging “2 minuten” verlaten alle niet deelnemende paarden de 
baan, op straffe van een boete van 25 €. 

 

4. Bij de aankondiging “3 minuten” moeten alle deelnemende paarden zich op de 
baan bevinden. De commissarissen mogen een boete opleggen aan de jockey 
die te laat is, overeenkomstig de lijst der overtredingen (bijlage 1). Mogelijkheid 
om af te wijken en pas op 1 minuut op de renbaan te komen, na goedkeuring 
starter (op voorhand). 

 

5. Wanneer de paarden op de baan zijn, en de start moet vertraagd worden door 
materiaal- of tuigbreuk, moeten de jockeys op straffe van een sanctie de starter 
verwittigen die op zijn beurt de commissarissen hiervan op de hoogte brengt. De 
omroeper kondigt via de luidsprekers aan “nieuwe start binnen 1 minuut”. 

 

6. Bij “verzameling en onder de orders” begeven de paarden zich naar de start. 
Vanaf dit ogenblik zal geen enkele vervanging van materiaal of tuig meer 
toegelaten zijn, behalve bij ongeval en met toestemming van de starter. Iedere 
materiaal of tuigbreuk zal bestraft worden, tenzij het stuk voorgelegd wordt aan 
de commissarissen of aan hun afgevaardigden, voordat het paard de baan 
verlaat. De commissarissen zullen uitspraak doen. 

 
7. Bij het startsignaal zal geen enkele weddenschap meer terugbetaald worden. 

 
8. De starter mag een sanctie opleggen, overeenkomstig de lijst der overtredingen 

(bijlage 1), aan iedere jockey die hem ongehoorzaam is of die een ongeoorloofd 
voordeel zoekt te nemen op het ogenblik van de start en aan iedere jockey die 
zich niet begeeft naar de plaats die hem toegewezen is. 

 
9. Het is de starter toegelaten een weerspannig paard achteraan te laten starten. 

Een paard dat een valse start veroorzaakt zal bij het hernemen steeds achteraan 
moeten starten. 

 
10. De starter mag een startverbod opleggen aan paarden die verschillende malen 

het startsignaal zullen vertraagd hebben door hun weerspannigheid. 
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11. De commissarissen mogen een sanctie opleggen, overeenkomstig hun 
bevoegdheden zoals bepaald in Art.30 § 23, aan de trainer van een paard dat 
onvolledig afgericht is aan de start, ongeacht de manier waarop deze start 
gegeven wordt. 

 

 

2. De bandenstart 

Artikel 70 

1. Bij “verzameling en onder de orders” begeven de paarden zich naar de start in 
omgekeerde richting van het parcours, in kleine draf, gegroepeerd volgens de 
startvakken, met op kop de paarden die op de hoogste afstand vertrekken. 

 

2. De startvakken, inbegrepen het laatste, worden afgebakend door een elastiek. 
 

3. In de “scratch” draverijen met één startvak wordt, 40 meter achter de 
vertrekpaal, de baan versperd met een elastiek. 

 
4. De paarden draaien hun startvak binnen in aflopende volgorde van hun 

startnummers en draaien zich om op hun startnummer, plaats latend aan de 
achter komende paarden. 

 
5. De paarden van vijf jaar en ouder mogen niet aan de start vergezeld worden, 

doch mogen de commissarissen een vrijstelling verlenen aan de jockey die nog 
geen driemaal heeft deelgenomen aan een draverij. 

 
6. Vooraleer de start te geven, moet de starter zich ervan vergewissen dat ieder 

paard geplaatst is op de afstand aangegeven op het koersprogramma, en 
bevestigd door de trainer op het ogenblik van de weging. 

 

7. De starter heeft één of verschillende helpers onder zijn bevelen die hij plaatst op 
de afstand die hij behoorlijk acht, maar tenminste 100 meters voor de plaats 
van de start. 

 

8. De startorders bij bandenstart wordt op iedere renbaan op dezelfde manier 
gegeven door middel van een audiocassette: 

. 
“Maak u klaar voor de start” 
interval 3 seconden 
“Op uw plaats” 
interval 2 seconden 
“1” 
interval 1 seconde 
“2” 
interval 1 seconde 
“3” 
de elastieken zijn gelost. 

 

9. De starter beslist alleen over de geldigheid van de start, onder voorbehoud van 
het recht van de koerskoerscommissarissen om deze te annuleren, indien de 
starter zich zou vergist hebben over de afstand. 

 

10. De starter kan de start hernemen in één der drie volgende gevallen : 

 

a) gebrekkige werking van het toestel om de automatische start te geven; 
b) ongeval dat een persoon of een paard tussen de verschillende bevelen 

overkomt; 
c) paard dat de elastische band heeft doen afspringen vóór het vijfde bevel. 
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11. Om het startbevel te annuleren, moet de starter zijn vlag in de hoogte houden 
en deze heen en weer bewegen, zijn helper(s) doen hetzelfde, om aldus de 
jockeys te verwittigen dat de start geannuleerd is en zal hernomen worden. 
Ingeval van valse start moeten de jockeys vlug naar de vertrekpaal terugkeren. 
Indien om welkdanige reden, één of meerdere jockeys niet konden verwittigd zijn 
dat de start geannuleerd werd, moeten ze zo spoedig mogelijk tot stilstand 
gebracht worden, en de commissarissen zullen beslissen, volgens de 
omstandigheden, binnen welke termijn de start zal hernomen worden. 

 

12. Iedere jockey die zich niet op het juiste startvak geplaatst heeft en die een valse 
start veroorzaakt of die het normale verloop ervan vertraagt zal door de 
commissarissen gesanctioneerd worden, overeenkomstig de lijst der 
overtredingen (bijlage 1). 

 

13. Indien toch een of meerdere paarden zouden vertrekken op een verkeerde 
afstand, zal de uitslag van de draverij nietig verklaard worden of zal de draverij 
herlopen worden op het uur vastgesteld door de commissarissen voor zover 
klacht werd ingediend volgens Art.85. In geval de uitslag van de draverij nietig 

wordt verklaard kan daaraan door niemand enig recht op schadeloosstelling 
worden ontleend. 
De betrokken jockeys zullen, overeenkomstig de lijst der overtredingen (bijlage 
1) gesanctioneerd worden of doorverwezen worden naar de tuchtcommissie die 
hen een sanctie zal opleggen. 

 

14. Geen enkele klacht is ontvankelijk als er door het paard een langere afstand 
werd afgelegd, gelet op de voorwaarden van de draverij, indien: 

 
a) deze afstand wel dezelfde was als deze bevestigd door de jockey op het 

ogenblik van de weging; 
b) bij het paard of bij de paarden, vertrokken op een langere afstand de 

winnaar voorkomt. 
 

 
3. De autostart 

Artikel 71 

1. Bij aankondiging “onder de orders” bevinden alle paarden zich in de startruimte 
die duidelijk is aangegeven en afgebakend, hetzij door paaltjes, hetzij door ieder 
andere markering op of langs de piste. De startruimte bevat twee zones, in de 
tweede zone (op +/- 65m van de startpaal) dienen alle paarden dicht aan te 
sluiten achter de autostart. 

 

2. De starter moet er nauwlettend op toezien dat alle paarden hun juiste positie 
innemen en behouden. 

 
3. De snelheid van de autostart wordt geleidelijk opgedreven, zodanig dat de 

paarden hun maximale snelheid kunnen bereiken aan de startpaal. De start 
wordt geldig verklaard zodra de startpaal is overschreden, zelfs indien sommige 
paarden het contact met de autostart verloren hebben. 
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4. De starter beslist alleen over de geldigheid van de start, onder voorbehoud van 
het recht van de koerskoerscommissarissen om deze te annuleren, indien de 
starter zich zou vergist hebben over de afstand of indien een paard van de eerste 
lijn niet op de juiste plaats vertrekt of niet voldoende aansluit achter de vleugels 
van de autostart. 

 

5. De start mag in volgende gevallen hernomen worden : 

 

a) materieel incident dat de goede werking van de autostart stoort; 
b) ongeval overkomen aan een deelnemer alvorens de startpaal is 

overschreden; 
c) ongeoorloofd voordeel genomen door een deelnemer. 

 

6. Indien er een valse start is worden de deelnemers hiervan verwittigd door een 
licht- en geluidsignaal. 

 

7. De starter mag de paarden die een valse start hebben veroorzaakt en die een 
gevaar betekenen voor de mededingers achter de andere laten starten, zelfs 
als dit niet aangeduid is op het koersprogramma. 

 

8. Iedere overtreding zal aanleiding geven tot een sanctie, overeenkomstig de 
lijst der overtredingen (bijlage 1). 

 

9. De jockeys die slecht geplaatst zijn of zelfs in de verkeerde richting staan, zijn 
alleen verantwoordelijk voor de voorwaarden waaronder ze starten. 
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Hoofdstuk 23 
De draverij 

 

1. Algemeen 

Artikel 72 

1. Het is de jockeys in het algemeen ten strengste verboden het vloeiend 
koersverloop te belemmeren en in het bijzonder hun paard plots in te houden 
of af te remmen tijdens de koers, zelfs na de aankomst. 

 

2. Het is de jockeys ten strengste verboden met elkaar te spreken tijdens de koers. 

 

3. Vanaf het ogenblik dat zij de piste betreden tot wanneer zij de piste verlaten is 
het de jockeys of de begeleiders van de paarden ten strengste verboden 
elektronische communicatietoestellen te gebruiken. (GSM, walkie talkie, enz….). 
Het dragen van oortjes is ten strengste verboden. Iedere inbreuk zal bestraft 
worden met een geldboete en/of een tijdelijke of blijvende intrekking van de 
driversvergunning. 

 

4. Op straf van dezelfde sancties is het ten strengste verboden nieuwe 
technologieën te gebruiken (drones, camera’s, enz…) zonder de schriftelijke 
toelating van de Federatie. 

 
5. Indien er zich een ongeval voordoet, mogen de commissarissen door gelijk welk 

middel de draverij stopzetten indien zij oordelen daardoor een zwaarder ongeval 
te kunnen vermijden. De commissarissen kunnen nooit verantwoordelijk gesteld 
worden. De draverij zal opnieuw gelopen worden op het door de commissarissen 
vastgesteld tijdstip of afgeschaft worden, in geval van onmogelijkheid om de 
draverij op dezelfde dag opnieuw te doen lopen. Indien een draverij opnieuw 
gelopen wordt zijn alle uitgesloten paarden stargerechtigd. 

 
6. Indien een jockey, na de baan te hebben betreden en op het ogenblik van de 

start, tengevolge van een welkdanig ongeval, in de onmogelijkheid verkeert deel 
te nemen aan de draverij mag zijn paard bereden worden door een andere 
jockey, onder voorbehoud van Art.66 § 7 en op voorwaarde dat deze laatste al 
de voorwaarden vervult die vereist worden voor de jockeys in deze draverij. In 
deze gevallen zijn de bepalingen m.b.t. het vervullen van de formaliteiten van 
de weging en het dragen van de juiste kleuren niet van toepassing. 

 
7. De commissarissen mogen, overeenkomstig Art.30 § 23, een gevaarlijk paard 

uit alle koerstypen uitsluiten. 
 
8. Een jockey mag van zijn lijn niet afwijken als hij geen voldoende voorsprong 

heeft op de mededinger die hem volgt. Bovendien, na de laatste bocht en tot 
aan de aankomstlijn, mogen de jockeys die zich op kop bevinden slechts van hun 
lijn afwijken als zij de achtervolgende mededingers niet hinderen. Voor iedere 
overtreding zal aan de jockey een sanctie opgelegd worden, overeenkomstig de 
lijst der overtredingen (bijlage 1). 

 
9. In de rechte lijn, na de laatste bocht, als het bewezen is dat een paard de lijn 

heeft afgesneden van een ander paard, zonder voldoende voorsprong op hem 
te hebben, of als een paard zijn richting niet heeft behouden of nog als hij een 
ander paard geduwd, aangereden of op om het even welke wijze gehinderd 
heeft, zullen de commissarissen hem hetzij moeten diskwalificeren, hetzij 
terugstellen, tenzij het incident veroorzaakt werd door een derde paard of dat 
het paard dat hinder heeft ondervonden zelf in fout was. 

 
10. In geval een koers dient hervat te worden ten gevolge een ongeval of eender 

welk koersincident, zal een paard dat teruggesteld werd achter een paard dat 
in de onmogelijkheid verkeert de koers te hervatten, slechts de start mogen 
hernemen als de fout die aan de oorsprong ligt van zijn terugstelling als niet 

flagrant wordt beoordeeld door de koerscommissarissen. 
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11. Indien verschillende paarden, toebehorend aan dezelfde eigenaar, deelnemen 

aan dezelfde draverij, en een dezer paarden wordt uitgesloten krachtens Art.72 
§ 6 hierboven, zullen de andere paarden die aan deze eigenaar toebehoren, door 
dit feit kunnen uitgesloten worden. 
 

12. Iedere klacht in verband met deze beschikking moet, op straffe van nietigheid, 
ingediend worden volgens Art.85. 

 

13. Wanneer er een paard dat door de rechter van aankomst werd geklasseerd, 
onder toepassing valt van onderhavig artikel, mogen de commissarissen hem 
terugstellen achter het paard of de paarden die hij gehinderd heeft, en hem in 
het klassement handhaven vóór de paarden die geen hinder hebben 
ondervonden van het incident. 
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Hoofdstuk 24 
De uitsluiting 

 

1. Algemeen 

Artikel 73 

1. Wordt uitgesloten, zelfs indien zijn klassering bij de aankomst hem geen recht 
geeft op enig deel van het prijzengeld, elk paard dat, of elk paard waarvan de 
sulky: 

 

a) langdurig de baan verlaat zonder daartoe gedwongen te zijn door een 
mededinger of door uitzonderlijke koersomstandigheden; 

b) in de laatste 500 meter meer dan één paaltje omrijdt zonder daartoe 
gedwongen te zijn door een mededinger of door uitzonderlijke 
koersomstandigheden; 

c) een deel van het parcours aflegt zonder zijn jockey. Iedere klacht in verband 
met deze beschikking moet, op straffe van nietigheid, ingediend worden 
volgens Art.85. 

 

2. De paarden moeten hun parcours afleggen in regelmatige draf. Ieder paard dat 
een andere gang neemt, zal onmiddellijk opnieuw in regelmatige draf moeten 
gebracht worden. De commissarissen zullen een straf opleggen aan elke jockey 
die klaarblijkelijk niet zal getracht hebben zijn paard opnieuw in draf te brengen, 
behalve in geval van gevaar voor zijn mededingers. 

 

3. Op iedere renbaan begint de penaltyzone bij het paaltje dat zich bevindt na de 
laatste bocht op maximum 200 meter van de aankomstlijn. 

 
4. Wordt uitgesloten zelfs indien zijn klassering bij de aankomst hem geen recht 

geeft op een deel van het prijzengeld, ieder paard dat: 
 

a) gedurende het parcours (penalty zone incl): 
 

• geen terrein verliest of voordeel neemt op een mededinger tijdens een 
onregelmatige episode; 

• in totaal meer dan 15 onregelmatige passen zet (galop, telgang, 
“aubin”, “traquenard”). 

 

b) in de penalty zone: 
 

• geen terrein verliest of voordeel neemt op een mededinger bij het 
zetten van een pas in “traquenard”. 

• de minste onregelmatige pas zet in galop, telgang of “aubin”; 
• meer dan 7 passen in “traquenard” zet. 

 
4. Wanneer de jockey, via de luidspreker of een ander signaal, verneemt dat zijn 

paard is uitgesloten, is het hem verboden nog actief deel te nemen aan de 
draverij en moet hij zijn paard zo vlug mogelijk naar de buitenkant van de 
piste brengen, zonder een mededinger te hinderen. Hij mag niettemin het 
parcours afleggen aan de buitenzijde van de piste op voorwaarde dat hij op lange 
afstand blijft van de laatste paarden. 

 

5. Iedere inbreuk op deze bepalingen, zal bestraft worden overeenkomstig de lijst 
der overtredingen (bijlage 1). 
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Hoofdstuk 25 
De aankomst 

 

1. Algemeen 

Artikel 74 

1. De rechter van aankomst of zijn door de koerscommissarissen gemachtigde 
plaatsvervanger moet de volgorde aan de aankomst en de verwezenlijkte tijd 
van alle paarden noteren die recht hebben op een deel van het prijzengeld alsook 
van het eerst volgend paard. Hij maakt onmiddellijk zijn klassering aan de 
commissarissen kenbaar. 

 

2. De fotofinish mag gebruikt worden om de volgorde der aankomsten vast te 
stellen en in dat geval mag een plaat die het woord "foto" vermeldt, voorlopig 
de affichering vervangen. 

 

3. Hij maakt het resultaat bekend en laat het afficheren. 

 

4. De klassering wordt slechts definitief zodra hij bevestigd is na de weging die 
volgt op de draverij. 

 

5. Met uitzondering van speciale competities, zal elke andere verrichting dan deze 
met een resultaat van één tot en met zes beschouwd worden als een negatieve 
verrichting. 

 

6. Indien de rechter van aankomst, na de uitslag te hebben bekendgemaakt, erkent 
dat hij een vergissing begaan heeft, moet hij deze onmiddellijk verbeteren. 

 

7. Indien de rechter van aankomst in geval van overmacht of slecht zicht 
(weersomstandigheden) niet bij machte is de volgorde aan de aankomst van 
de eerste vijf paarden aan te duiden, wordt de uitslag van de draverij nietig 
verklaard en zal daaraan door niemand enig recht op schadeloosstelling kunnen 
worden ontleend. 

 

 

2. De dead-heat 

Artikel 75 

1. Twee of meer paarden maken "dead-heat" wanneer ze zo samen de 
aankomstpaal bereiken dat de rechter en de commissarissen niet kunnen 
beslissen welk paard het eerst de aankomst heeft bereikt, zelfs na de foto te 
hebben onderzocht. 

 

2. Wanneer twee of meer paarden dead-heat maken voor de eerste plaats zal de 
eerste prijs toegevoegd worden aan de tweede, de derde enz... en evenredig 
verdeeld worden onder deze winnaars. Ze zullen aanzien zijn als deze prijs, 
gespecificeerd door zijn titel, te hebben gewonnen. 

 
3. Indien er een kunstvoorwerp uitgereikt wordt, en de eigenaars tot geen 

overeenkomst kunnen komen, zal het toegekend worden aan één der eigenaars 
door lottrekking. 

 

4. Dezelfde beschikkingen zijn toepasselijk ingeval van dead-heat voor de plaatsen. 
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3. De verzameling na de draverij 

Artikel 76 

1. Na de aankomst moeten de eerste zes paarden zich rechtstreeks naar de 
paddock begeven waar de starter zal meedelen welke paarden zich voor de 
dopingcontrole moeten aanbieden. Indien er geen paddock beschikbaar is, zal 
de verzameling plaats vinden vóór de tribune. De paarden zullen de paddock of 
de verzamelplaats slechts mogen verlaten na afkondiging van de verbreking. 

 

2. Indien een jockey deze beschikking overtreedt zal het paard dat hij bereden 
heeft uitgesloten worden en zullen de commissarissen hem 10 strafpunten en 
een boete van 60 € moeten opleggen. 

 
 

De weging na de draverij (bereden draverijen) 

Artikel 77 

1. Na een bereden draverij moeten de jockeys te paard blijven en zich opnieuw 
komen aanbieden bij de rechter van weging of zijn afgevaardigde op de daartoe 
aangeduide plaats. Voor de jockeys van de eerste zes paarden gebeurt dit na de 
verbreking, voor de overige jockeys, onmiddellijk na de aankomst. 

 
2. Indien een jockey deze beschikking overtreedt zal het paard dat hij bereden 

heeft uitgesloten worden in de betrokken koers zonder dat dit een invloed heeft 
op de uitbetaling der weddenschappen en zullen de commissarissen hem 10 
strafpunten en een boete van 60 € moeten opleggen. 

 

3. Indien een jockey, ten gevolge van een ongeval of van een geval van overmacht, 
niet in staat is terug het paard te bestijgen om zich aan te bieden overeenkomstig 
Art.77 § 1 hierboven, mag hij, enkel wanneer een controle kon uitgeoefend 
worden, te voet, geleid of gedragen naar de weegplaats terugkeren. 

 
4. De paarden moeten ontzadeld worden en bij de weegplaats blijven. In geval van 

inbreuk zal de verantwoordelijke trainer gestraft worden met een boete van 
110 € en de toelating om te trainen zal hem tijdelijk of blijvend ontnomen mogen 
worden. 

 
5. Wanneer het gewicht vastgesteld na de draverij, meer dan 1 kg minder bedraagt 

dan het gewicht dat vastgesteld werd vóór de draverij, moeten de 
commissarissen aan de jockey 10 strafpunten en een boete van 60 € opleggen 
en zal het paard dat hij bereden heeft uitgesloten worden. 

 

6. Iedere klacht tegen de materiële onnauwkeurigheid van het door een paard 
gedragen gewicht moet, op straffe van nietigheid, ingediend worden voor de 

jockey wiens gewicht betwist wordt, vooraleer hij de weegplaats verlaten heeft. 
Deze klacht moet behandeld worden voor het signaal dat het einde van de 
weging na de draverij aankondigt. 

 

7. De commissarissen moeten 15 strafpunten en 110 € boete opleggen aan iedere 

jockey die na de weging voor de draverij, zou schuldig bevonden zijn aan het feit 
de samenstelling van zijn gewicht te hebben gewijzigd zonder zich te hebben 
laten herwegen. 
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4. Het einde van de weging en de verzameling 

Artikel 78 

1. Het einde van de weging of de verzameling volgend op de draverij wordt 
aangekondigd door een signaal gegeven op bevel van de commissarissen. Dit 
signaal mag enkel gegeven worden: 

 

a) na een bereden draverij, als alle jockeys, behalve geval van overmacht, 
teruggekeerd zijn naar de weegplaats; 

b) als het resultaat van de eventuele foto zal bekend zijn; 
c) als de commissarissen uitspraak zullen gedaan hebben over de klachten die 

zouden ingediend zijn tegen de klassering van de paarden, tenzij zij verplicht 
werden de officiële afkondiging van de uitslag uit te stellen, ten gevolge van 
noodzakelijkheid tot een aanvullend onderzoek. 

 

2. Ieder paard wordt uitgesloten, dat: 
 

a) werd bereden door een jockey die niet voldeed aan de voorwaarden van 
de draverij; 

b) heeft deelgenomen aan een draverij zonder dat zijn jockey zich aangeboden 
heeft aan de commissaris van de weging vóór en/of na de draverij of de 
verzameling, zelfs indien zijn klassering bij de aankomst hem recht geeft 
op een deel van het prijzengeld, uitzondering nochtans gemaakt voor het 
geval voorzien in Art.77 § 2; 

c) niet al de voorwaarden van de draverij heeft vervuld, bijzondere 
voorwaarden van de prijs, beschikkingen van onderhavige Code, en 
eventueel algemene voorwaarden of bijzonder reglement dat de draverij 
beheert. Iedere klacht in verband met deze beschikking moet, op straffe van 
nietigheid, ingediend worden volgens Art.85; 

d) vertrokken is op een afstand die kleiner was dan de hem door de 
voorwaarden van de koers opgelegde afstand, of indien de trainer het 
aangegeven heeft voor de draverij als moetende vertrekken op een kleinere 
afstand dan dat het opgelegd werd door de voorwaarden van die draverij. 
Iedere klacht in verband met deze beschikking moet, op straffe van 
nietigheid, ingediend worden volgens Art.85; 

e) onrechtmatig een nummer heeft gedragen van een mededinger; 
f) een gewicht gedragen heeft dat kleiner is dan hetgeen vastgesteld was door 

de voorwaarden van de draverij. 
 

3. De commissarissen kunnen de trainer bovendien een sanctie opleggen 
overeenkomstig hun bevoegdheden bepaald in Art.30 § 23. 

 

 

5. De officiële uitslag 

Artikel 79 

1. Op het ogenblik dat zij het signaal voor het einde van de weging na de draverij 
geven, kondigen de commissarissen het officiële resultaat af en laten dit 
afficheren. Deze aanduiding zal vermelden : 

 

a) de volgorde van de aankomst van al de paarden, plus minstens één, die 

recht hebben op een deel van het prijzengeld; 
b) hun vastgestelde snelheid en de herleiding van deze snelheid tot de 

kilometer; 
c) eventueel de verkochte of gevorderde paarden en hun nieuwe eigenaars. 
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2. Bij de sluiting van de weging of de verzameling na de draverij, kunnen de 
commissarissen, zelfs ambtshalve, de aankondiging van het resultaat uitstellen, 
indien zij menen vooraf zekere feiten te moeten ophelderen die van dien aard 
zouden zijn, een invloed uit te oefenen op de stand van de geklasseerde paarden. 
In geval het resultaat slechts voor een gedeelte twijfelachtig zou zijn, zou de 
afkondiging slechts uitgesteld worden voor het twijfelachtig gedeelte. 

 

3. Het resultaat van een draverij, officieel afgekondigd, verkrijgt onmiddellijk zijn 
volle uitwerking en is onherroepelijk, met uitzondering van de uitslagen die 
door de raad van bestuur achteraf worden herwerkt in geval van doping. In dit 
geval zal de gewijzigde uitslag geen enkele invloed meer kunnen hebben op de 
uitbetaling der weddenschappen. 
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Hoofdstuk 26 
De heat – draverijen 

 

1. Algemeen 

Artikel 80 

1. Een heat-draverij wordt betwist in tenminste twee voorwedstrijden en een finale. 
Per wedstrijddag mag er niet meer dan één heat-draverij gegeven worden. 

 
2. Een fokpremie wordt toegekend aan de winnaar van elke reeks. Elke winnaar 

van een reeks wordt beschouwd als hebbende een eerste prijs gewonnen. 
 

3. Het totale prijzengeld mag niet minder dan 2.500 € bedragen. De som die aan 
de finale toegekend wordt, zal tenminste gelijk zijn aan 40% van het totale 
prijzengeld. 

 
4. Door lottrekking wordt aan elke voorwedstrijd een gelijk aantal mededingers 

toegekend. In geval van een oneven aantal paarden, zal de eerste reeks het 
hoogste aantal paarden bevatten. 

 

5. De eerste vier van elke voorwedstrijd, zullen, behalve beding van het tegendeel, 
gekwalificeerd zijn in de finale. 

 

6. Behoudens geval van overmacht waarvan de beoordeling door de 
commissarissen geschiedt: 

 

a) om recht te hebben op zijn prijs gewonnen in een voorwedstrijd, moet het 
paard deelnemen aan de finale; 

b) elk paard dat 10 seconden of meer na de winnaar aankomt of uitgesloten 
wordt, is van deelneming uitgesloten; 

c) elk paard dient in de voorwedstrijd en in de finale bereden worden door 
dezelfde jockey; 

d) De paarden blijven gekwalificeerd en lopen geen belasting op in de finale, 
ongeacht de sommen behaald in de voorwedstrijd of het feit er een 
gewonnen te hebben. 
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Hoofdstuk 27 
De verkoopdraverijen 

 

 

1. De vordering van paarden na de draverij 

Artikel 81 

1. Iedere persoon die een of meer paarden wenst te kopen dat deelgenomen 
heeft aan de verkoopdraverij moet, binnen de tien minuten na het signaal dat 
het einde van de weging of de verzameling na de draverij aankondigt, een 
schriftelijk en ondertekend aanbod deponeren in de daartoe bestemde bus in het 
weeglokaal, dat niet minder mag bedragen dan het bedrag waarvoor het paard 
vorderbaar werd gesteld. 

2. Voor ieder paard dat vorderbaar werd gesteld en aan de draverij heeft 
deelgenomen dient de koper het bedrag te betalen dat vermeld staat op het 
vorderingsbulletin dat hij ingediend heeft. 

 

3. Na afloop van het kwartier worden de vorderingsbulletins geopend en elk paard 
dat gelopen heeft en vorderbaar gesteld werd, behoort dan toe aan de persoon 
die het hoogste bod gedaan heeft. 

 

Indien eenzelfde koper verschillende aanbiedingen heeft gedaan zal enkel zijn 
hoogste bod in beschouwing genomen worden. 

 

Geen enkel bod dat in de daartoe bestemde bus werd gedeponeerd kan door 
de inlegger geannuleerd worden. 

4. Indien er verschillende aanbiedingen van dezelfde waarde zijn, gaan de 
commissarissen of hun afgevaardigden over tot een lottrekking die beslist over 
de voorkeur. 

 
Blanco of slecht opgemaakte bulletins worden als nietig beschouwd. 

 
5. Indien het hoogste bod afkomstig is van de eigenaar van een paard dat 

vorderbaar werd gesteld of indien er geen andere aanbiedingen zijn, zal het 
betrokken paard beschouwd worden als zijde gevorderd door zijn eigenaar en 
zal hij, overeenkomstig § VII, de totaliteit van het overschot van de vordering 
verschuldigd zijn. 

 
6. De betaling van het bedrag overeenstemmend met het aanbod moet onmiddellijk 

geschieden in handen van de vertegenwoordiger van de koersmaatschappij of 
gewaarborgd worden, tot voldoening van de commissarissen binnen een 
tijdspanne van 15 minuten te rekenen vanaf het nazien van de inschrijvingen, 

zoniet is de koop nietig; en indien er verschillende schriftelijke inschrijvingen 
voor dat paard zijn, behoort het toe aan de persoon die de onmiddellijk lagere 
aanbieding gedaan heeft. 

 
7. De eigenaar heeft slechts recht op de som waarvoor hij zijn paard te koop gesteld 

heeft en op 50% van de overschot van de vordering, de overige 50% zijnde 
verworven aan het draverijfonds van de inrichtende koersmaatschappij, 

uitgezonderd wanneer hijzelf zijn paard terug opkoopt, in dat geval gaat de 
overschot integraal naar het draverijfonds. In geval van aangegeven associatie 
ivm de eigendom van een paard of van verhuring voor de koersloopbaan zal de 
verdeling van het bedrag van de vordering en van de helft van het overschot 
van de vordering gebeuren volgens de aangegeven delen bij de bevoegde 
hippische autoriteiten. 
Een paard dat verhuurd is zal slechts voor de verkoop kunnen voorgesteld 
worden, mits de schriftelijke toelating van de huurder. 

 

8. In geval de koop geannuleerd wordt wegens niet-betaling van het paard, blijft 
de ondertekenaar van het bod hoe dan ook het verschil verschuldigd tussen zijn 
bod en dat van de persoon aan wie het paard werd toegewezen, of indien er 
geen ander bod was dan het zijne, het resulterende overschot. Geen enkel paard 
dat hem geheel of gedeeltelijk toebehoort of dat in zijn naam ingeschreven 
wordt, zal mogen lopen zolang dit verschil niet zal betaald zijn. 
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Het verzet wordt aangetekend en gepubliceerd in vorm en termijn 
overeenkomstig artikel 87 van onderhavige Code. 
 

 
2. De aanwezigheid van de gevorderde paarden 

Artikel 82 

 

1. De paarden die gelopen hebben om verkocht te worden aan de meest biedende 
moeten na de koers, uitgekleed, gedurende minstens vijf minuten binnen de 
omheining van de weegplaats blijven. 

 

2. De paarden die gekocht worden na de draverij mogen de omheining van de 
weegplaats niet verlaten zonder dat de commissarissen hiervoor toestemming 
gegeven hebben. 

 

3. Elke inbreuk op deze regels zal aanleiding geven tot een boete en indien de koper 
om die redenen weigert het paard in ontvangst te nemen, zal de eigenaar 
bovendien het bedrag van de som, die aan het draverijfonds toekomt, dienen te 

betalen. 
 
 

3. Algemene voorschriften 

Artikel 83 

1. De verkoop van de paarden in de verkoopdraverijen vindt plaats zonder de 
minste waarborg van de inrichtende koersmaatschappij. 

 
2. Het paspoort van het gevorderde paard moet gratis ter beschikking gesteld 

worden van de koper. 
 

3. Ieder gevorderd paard wordt steeds verkocht zonder zijn inschrijvingen. 
 

4. Het bod van de vordering wordt steeds beschouwd exclusief de taksen en het 
BTW regime wordt toegepast in functie van de situatie van de verkoper. De 
verkoper is verplicht dit bij de inschrijving van het paard mede te delen aan de 
BFP voor publicatie. 
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Hoofdstuk 28 
Uittreksel reglementering weddenschappen 

 

1. Algemeen 

Artikel 84 

1. De commissarissen zorgen ervoor de geschillen op te lossen tussen de wedders 
en de inrichters van weddenschappen bij notering of van onderlinge 
weddenschappen. 

 

2. Opdat een weddenschap geldig zou zijn, moet er mogelijkheid bestaan om te 
winnen op het ogenblik waarop ze aangegaan wordt. 

 

3. Op straffe van sancties is het de bookmakers en de jockeys ten strengste 
verboden tijdens de koersen met elkaar te communiceren via GSM. 

 
4. In geval van overtreding kan de vergunning van de bookmaker ingetrokken 

worden. 

 

5. Behalve de gevallen waarvan sprake in Art.22 § 16 en 18 (bedrieglijke 
handelingen) worden de weddenschappen vereffend volgens de volgorde van 
aankomst afgekondigd door de rechter van aankomst en bevestigd door de 
commissarissen. 

 

6. Iedere persoon die de weddenschappen niet betaalt welke hij verliest, kan deze 

niet ontvangen die hij wint. Zijn schuldenaars betalen in handen van de 
Commissie voor Vereffening die de compensatie verricht. 

 

7. Indien een eigenaar verschillende paarden in een draverij laat vertrekken, wordt 

iedere weddenschap, gedaan op één van deze paarden, niet beschouwd als 
zijnde aangegaan op de volledige renstal, niettegenstaande elke eventueel 
andersluidende bepaling. Dezelfde voorwaarden zijn toepasselijk voor de 
paarden die gekoppeld zijn voor de weddenschappen. 

 

8. De geplaatste weddenschappen worden op ieder paard afzonderlijk verricht, 
behalve de toegelaten gecombineerde weddenschappen. 

 
9. De paarden van éénzelfde associatie die lopen onder dezelfde naam en kleuren, 

worden niet gekoppeld voor de weddenschappen. 
 

10. In geval van gelijke aankomst (dead-heat), wordt de door de wedder ingezette 
som gevoegd bij deze welke de bookmaker zou moeten betalen in geval van 
gewone winst; het geheel wordt gedeeld door het aantal paarden die gelijk zijn 
aangekomen. 

 
11. Indien een weddenschap afhangt van verschillende draverijen en de eerste 

eindigt met een gelijke aankomst (dead-heat), is de weddenschap nietig. Indien 
het echter de tweede of de derde is die aanleiding geeft tot een gelijke aankomst 
(dead-heat), worden de inzetten verdeeld overeenkomstig Art.84 § 10 
hierboven. 

 
12. De inschrijvingen op de door de bookmaker aan de wedders overhandigde 

ticketten moeten leesbaar zijn. Sommige afkortingen worden geduld, maar de 
cijfers die de ingezette som vertegenwoordigen moeten volledig en zeer leesbaar 
geschreven zijn. De kenletters van de paarden mogen geen aanleiding tot 
verwarring geven. 

 
13. De bookmakers zijn ertoe gehouden, zodra een notering geafficheerd is, iedere 

weddenschap te aanvaarden die hen er niet toe verbindt meer te betalen (inzet 
niet begrepen) dan 750 €. 

 

14. Betreffende de in vorige paragrafen niet voorziene punten, moeten de wedders 
en de inrichter van onderlinge weddenschappen zich houden aan het reglement 
opgesteld door de raad van bestuur en door de Commissie voor vereffening der 
weddenschappen. 
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Hoofdstuk 29 
De klachten 

 

1. De klachten die rechtstreeks verband houden met een draverij 

Artikel 85 

1. De commissarissen mogen steeds ambtshalve optreden binnen de in onderhavige 
Code voorziene termijnen en voorwaarden. 

 
2. Het recht om een klacht in te dienen of om uitleg te vragen behoort uitsluitend 

toe aan de trainers, de jockeys of de eigenaars van de mededingende paarden. 

 

3. Klachten die roekeloos worden ingediend, zijn strafbaar, overeenkomstig de 
lijst der overtredingen (bijlage 1). 

 

4. Klachten kunnen ingediend worden : 

 

a) Tijdens de koersdag, op de renbaan, mondeling bij de commissarissen, na 
de weging of de verzameling die plaatsvindt na de laatste draverij, uiterlijk 
15 minuten na het resultaat van de laatste ren. De commissarissen hebben 
het recht een klacht niet te aanhoren wanneer dit op een onbeleefde manier 
wordt geformuleerd, of wanneer de indiener van de klacht zich op een 
agressieve manier gedraagt. De beslissingen van de commissarissen worden 
na onderzoek collegiaal genomen en worden onder de verantwoordelijkheid 
van iedere hoofdcommissaris of zijn plaatsvervanger vermeld op het 
verslag, overeenkomstig Art.30 § 3. Zij kunnen, indien zij niet bij machte 
zijn onmiddellijk een beslissing te nemen, of bij twijfel over de juiste 
interpretatie van onderhavige Code, de klacht via het verslag doorverwijzen 
naar de tuchtcommissie van de B.F.P.; 

b) Na de koersdag, schriftelijk bij de tuchtcommissie van de B.F.P., uiterlijk 
binnen de 5 werkdagen. 

 

5. De tuchtcommissie zal tijdens iedere zitting de klachten behandelen en haar 
beslissing schriftelijk mededelen aan de betrokkenen en/of publiceren op de 
officiële site van de B.F.P. 
 

 
2. De klachten van allerlei aard 

Artikel 86 

1. Het recht om klacht in te dienen i.v.m. feiten die geen rechtstreeks verband 
houden met een draverij strekt zich uit tot alle personen zoals bepaald in Art.2 
§ 3, en tot alle personen die een klacht in te dienen hebben tegen de personen 
zoals bepaald in voornoemd Artikel. 

 

2. De klachten i.v.m. feiten die geen rechtstreeks verband houden met een draverij 
kunnen ingediend worden bij de tuchtcommissie van de B.F.P. ten laatste drie 
maanden na de feiten. De tuchtcommissie zal tijdens iedere zitting de klachten 
behandelen en haar beslissing schriftelijk mededelen aan de betrokkenen en/of 
publiceren op de officiële site van de B.F.P. 
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Hoofdstuk 30 

Het verzet tegen de uitoefening der rechten door de aangesloten 
leden 

 

1. Algemeen 

Artikel 87 

1. Het recht om verzet aan te tekenen tegen de uitoefening der rechten, 
toegestaan door onderhavige Code aan de aangesloten leden, is mogelijk door: 

 

a) ieder bij de B.F.P. aangesloten lid; 
b) de raad van bestuur. 

 

2. Het verzet moet de naam van degene die het aantekent, de reden, het bedrag 
van de schuld, de naam van de schuldenaar, zijn adres en eventueel de naam 
van het paard waarvoor sommen verschuldigd zijn, vermelden. Het moet 
bovendien gedateerd en door degene die verzet aantekent ondertekend zijn en 
vergezeld zijn van alle nodige bewijsstukken en ingeschreven facturen met 
aangifte van BTW. 

 

3. Zodra het verzet ontvangen is, maakt de B.F.P. per aangetekende zending een 
uittreksel van bedoeld verzet over, hetzij: 

 

a) aan de woonplaats van de schuldenaar; 
b) aan de woonplaatsen van de schuldenaar en van de huidige eigenaar van 

het paard waarvoor de sommen verschuldigd zijn. 

 

4. Indien, na een door de raad van bestuur of door het orgaan dat hem 
vertegenwoordigt grondig gevoerd onderzoek, de schuldenaar het verschuldigde 
bedrag niet betaald heeft, wordt het verzet ingeschreven op een "Forfeit-list" die 
op de officiële site van de B.F.P. kan gepubliceerd worden. Deze inschrijving 
blijft gehandhaafd tot wanneer de verschuldigde sommen volledig betaald zijn, 
vermeerderd met de dossierkosten ten belope van minimum 125 €. 

 

5. Zolang de naam van een persoon voorkomt op de "Forfeit-list" of in het 
buitenland op een gelijkaardige lijst, mag deze persoon geen enkel paard 
inschrijven, laten lopen, trainen noch rijden in geen enkele draverij. Bovendien 
worden deze paarden gediskwalificeerd voor de fokkerij en worden zij 
administratief onverhandelbaar, tenzij hiervoor een recht van 300 € wordt 
betaald aan de B.F.P.. 

 
6. Indien, in strijd met deze beschikking, een paard ten gevolge van een vergissing 

deelneemt aan een draverij, zal het uitgesloten worden. Iedere klacht in verband 
met deze beschikking, moet op straffe van nietigheid, ingediend worden volgens 
Art.85. 

 

7. Wanneer een eigenaar door aankoop, een paard ontlast heeft van inschrijving 
op de "Forfeit-list", kan hij eisen dat de persoon, voor wie hij sommige bedragen 
heeft moeten betalen om het paard te ontlasten, blijft of wordt ingeschreven op 
de "Forfeit-list". Hij kan eveneens de bedragen als zijnde aan hem verschuldigd, 
op de "Forfeit-list" laten inschrijven. 
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Hoofdstuk 31 
Het beroep 

 

1. Het beroep tegen een beslissing van de commissarissen 

Artikel 88 

1. Tegen een beslissing van de commissarissen kan door betrokkene beroep 
ingesteld worden bij de tuchtcommissie van de B.F.P. 

 
2. Het instellen van beroep is enkel mogelijk vanaf een boete, hoger dan €100, in 

éénzelfde koers of tegen een beslissing mbt een overtreding die niet opgenomen 
is in de lijst der overtredingen en die een schorsing van minstens 7 dagen van 
jockey of paard teweegbrengt. 

 

3. Beroep schort tenuitvoerlegging van de straf op. 

 

4. Indien een uitspraak van de tuchtcommissie tot gevolg heeft dat een uitspraak 
geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd of gewijzigd, kan daaraan door niemand 
enig recht op schadeloosstelling worden ontleend. 

 

5. Het beroep wordt ingesteld door: 

 

a) indiening van een gemotiveerd beroepschrift bij het secretariaat van de 
B.F.P. binnen acht werkdagen na de dag waarop de uitspraak, waarvan 
beroep, aan betrokkene bekend is gemaakt. De tuchtcommissie kan bepalen 
dat een beroep ook bij overschrijding van de termijn zoals in dit artikel 
bedoeld, ontvankelijk wordt verklaard; 

b) storting of indiening van het bewijs van storting van een bedrag van 250 € 
op rekening van de B.F.P. binnen dezelfde termijn. In het geval het beroep 
geheel of gedeeltelijk gegrond wordt bevonden, wordt het desbetreffende 
bedrag geheel of gedeeltelijk op aanwijzing van de tuchtcommissie 
gerestitueerd. 

 

6. Een afschrift van het beroepschrift wordt door de tuchtcommissie onverwijld 
toegezonden aan de hoofdcommissaris die de bestreden uitspraak heeft gedaan. 

 
7. De hoofdcommissaris kan binnen acht werkdagen na ontvangst van het afschrift 

een verweerschrift indienen bij de tuchtcommissie. 
 

8. Het verweerschrift zal door de tuchtcommissie onverwijld in afschrift worden 
toegezonden aan de betrokkene, die binnen acht werkdagen na ontvangst 
daarvan schriftelijk kan repliceren. 

 
9. Verdere stukken worden niet gewisseld. 

 

 
2. Het beroep tegen een beslissing van een commissie 

Artikel 89 

1. Tegen een beslissing van een commissie kan door betrokkene hoger beroep 
ingesteld worden bij de raad van bestuur zetelend in beroep. 

 
2. De raad van bestuur zetelend in beroep is samengesteld uit alle bestuurders met 

uitzondering van deze benoemd in de betrokken commissie. 
 

3. Hoger beroep schort tenuitvoerlegging van de straf op. 

 

4. Indien een uitspraak van de raad van bestuur zetelend in beroep tot gevolg heeft 
dat een uitspraak geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd of gewijzigd, kan 
daaraan door niemand enig recht op schadeloosstelling worden ontleend. 
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5. Het hoger beroep wordt ingesteld door: 
 

a) indiening van een gemotiveerd beroepschrift bij het secretariaat van de 
B.F.P. binnen acht werkdagen na de dag waarop de uitspraak, waarvan 
hoger beroep, aan betrokkene bekend is gemaakt. De raad van bestuur 
zetelend in beroep kan bepalen dat een hoger beroep ook bij overschrijding 
van de termijn zoals in dit artikel bedoeld, ontvankelijk wordt verklaard; 

b) storting of indiening van het bewijs van storting van een bedrag van 500€ 
op rekening van de B.F.P. binnen dezelfde termijn. In het geval het hoger 
beroep geheel of gedeeltelijk gegrond wordt bevonden, wordt het 
desbetreffende bedrag geheel of gedeeltelijk op aanwijzing van de raad van 
bestuur zetelend in beroep. 

 

6. Een afschrift van het beroepschrift wordt door de raad van bestuur zetelend in 
beroep onverwijld toegezonden aan de commissie die de bestreden uitspraak 
heeft gedaan. 

 
7. De voorzitter van de betrokken commissie kan binnen acht werkdagen na 

ontvangst van het afschrift een verweerschrift indienen bij de raad van bestuur 
zetelend in beroep. 

 
8. Het verweerschrift zal door de raad van bestuur zetelend in beroep onverwijld 

in afschrift worden toegezonden aan de betrokkene, die binnen acht werkdagen 
na ontvangst daarvan schriftelijk kan repliceren. 

 
9. Verdere stukken worden niet gewisseld. 
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Het bedrag van de boete dient vermenigvuldigd te worden met de coëfficiënt die 
overeenstemt met de categorie van de koers, volgens onderstaande tabel (afronden 
naar boven) : 

 
Koerscategorie Totaal prijzengeld incl. premies Coëfficiënt 

Klasse D < 3.000 1 

Klasse C >= 3.000 < 6.000 1 

Klasse B >= 6.000 < 10.000 1 

Klasse A 
Klasse A 

>= 10.000 < 18.000 
>= 18.000 < 50.000 

1 
2 

GROEP III >= 50.000 < 60.000 2 

GROEP II >= 60.000 < 180.000 2 

GROEP I >= 180.000 2 

 

Lijst der overtredingen 

CODE OVERTREDING pt boete 

1 Paard tweemaal ingeschreven dezelfde dag 0 25 

2 Paard 2 opeenvolgende dagen ingeschreven 0 25 

3 Ongeldige afwezigheid 15 100 

4 Ongeldige startaangifte 0 25 

5 Niet in het bezit van paspoort van het paard 0 25 

6 Foutieve monte aangifte op de renbaan 0 25 

7 Startaangifte van een afwezig paard/jockey 0 25 

8 Laattijdige aangifte van een paard 0 25 

9 Laattijdige trainingaangifte 0 25 

10 Geen aangifte van kleurenverandering 0 25 

11 Niet aangeboden op de weging 0 50 

12 Niet aangeboden op de identificatiecontrole 0 25 

13 Vertragen van de weging 0 25 

14 Laattijdig aankomen voor de koers 0 25 

15 Verwaarloosd of gebrekkig materiaal 0 25 

16 Verwaarloosde kledij 0 25 

17 Gebrekkig materiaal niet te hebben getoond 0 25 

18 Helm niet reglementair gedragen 0 25 

19 Andere kleuren gedragen 0 25 

20 Verkeerd nummer te hebben gedragen 0 50 

21 Kleur nummer 0 25 

22 Geen nummer tijdens de opwarming 0 25 

23 Laattijdig betreden van de renbaan 0 25 

24 De start te hebben vertraagd 0 25 

25 Tevoetstelling paard 1 maand (onhandelbaar)   

26 Vergezellen aan de start zonder toelating 0 25 

27 Niet opvolgen van de bevelen van de starter 0 25 

28 Startverzameling niet nageleefd 0 25 

29 Niet op het juiste startvak 0 50 

30 Niet op zijn plaats tussen de elastieken 0 25 

31 Niet innemen plaats achter de startauto 0 50 

32 Door de elastieken gereden 0 50 

33 Veroorzaken van een valse start 0 50 

34 Lijn niet gehouden 0 50 

35 Niet op reglementaire afstand 0 25 

36 Reling niet gehouden (koppaard) 0 50 

37 Veranderen van spoor met deelnemer naast hem 5 50 

38 Heen en weer rijden tijdens een fout 0 50 

39 Paard plots inhouden na de fout 0 100 

40 Vroegtijdig sluiten 0 50 

41 Doorgang te hebben afgedwongen 5 50 

42 Veroorzaken fout van een mededingend paard 10 100 

43 Hinderen van een mededinger 7 50 

44 Gevaarlijk rijden 10 50 

BIJLAGE 1 
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45 Veroorzaken van een ongeval 20 150 

46 Moedwillig doorlaten van een mededinger 0 50 

47 De kansen van het paard niet verdedigd D 

48 Doorrijden na uitsluiting 0 100 

49 Piste verlaten zonder toelating 0 25 

50 Overdreven roepen tijdens de koers 0 25 

51 Voeten niet in de steunen van de sulky 0 25 

52 Roken op sulky 0 25 

53 Verplaatst naar bijkomend nummer (moeilijk handelbaar)   

54 Overdreven gebruik van de karwats 5 50 

55 Ongeoorloofd aansporen van zijn paard 10 100 

56 Slaan met de teugels in één hand 10 100 

57 Gebruik van de karwats als prikstok 10 150 

58 Slaan op het paard van een mededinger 20 150 

59 Niet terugbrengen van de nummers 0 25 

60 Ongeldige klacht 0 25 

61 Terugbetaling der weddenschappen 0 100 

62 Boete van de baancommissaris 0 25 

63 Boete van de plaatselijke commissarissen 0 25 

64 Gebrek aan sportiviteit 0 100 

65 Jockey onder invloed van alcool (0,5 ppm) 20 150 

66 Ongeoorloofde uitlatingen t.o.v. mededinger 0 100 

67 Handtastelijkheden op een mededinger 40 300 

68 Onbehoorlijk gedrag tegenover de starter 0 300 

69 Gedrag tegenover de commissarissen/veearts + afgevaardigde 0 300 

70 Niet naleven bevelen van de maatschappij 0 25 

71 Brutaliseren van zijn paard 0 150 

72 Houding in publiek 0 300 

73 Poging beslissing kommissaris te beïnvloeden 0 150 

74 Dopingcontrole openbaar in twijfel trekken 0 300 

75 Beroepsnalatigheid 0 25 

76 Beroepsonbekwaamheid 0 150 

77 Onbeleefde opmerking commissaris/veearts + afgevaardigde 0 100 

78 Verwittiging voor manier van rijden 0 25 

81 Lijn niet gehouden (hinderend) 5 50 

82 Reling niet gehouden (koppaard) (hinderend) 5 50 

83 Vroegtijdig sluiten (hinderend) 10 50 

84 Veranderen van spoor met deelnemer naast hem (hinderend) 10 100 

85 Heen en weer rijden tijdens een fout (hinderend) 10 100 

86 Doorgang te hebben afgedwongen (hinderend) 10 100 

87 Paard plots inhouden na de fout (hinderend) 20 150 

88 Verhinderen vloeiend koersverloop 3 50 

89 Spreken met een mededingende jockey tijdens de koers 0 25 

90 Vaccinatie niet in orde 0 25 

91 Vaccinatie niet in orde + 25 dagen rust 0 25 

92 Moedwillig veroorzaken van een valse start 15 100 
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BIJLAGE 2 

Aangeduide draverijen 
 

verschuiving schorsing jockey 
 

• De finales en de kwalificatiereeksen van de Belgian Darby en bij uitbreiding alle 
overige draverijen van deze meetings 

• De finale en de kwalificatiereeksen van de Grote Prijs der Vaderpaarden en bij 
uitbreiding alle overige draverijen van deze meetings 

• De GP de la Toussaint in Mons en bij uitbreiding alle overige draverijen van 
deze meetings 

• De finale van het circuit voor Franse Dravers in Mons en bij uitbreiding alle 
overige draverijen van deze meetings 

• De klassieke Grote Prijs van iedere koersmaatschappij en bij uitbreiding alle 
overige draverijen van deze meetings: 

 
Kuurne : Grote Winterprijs 
Waregem : Grote Prijs Memorial Day & Grote Prijs Stad Waregem 
Tongeren : Grote Prijs Stad Tongeren 
Oostende : Grote Prijs Stad Oostende 
Mons : Grote Prijs van Wallonië 

 

 
Jockeys – minimum 3 overwinningen 

 

• Aangespannen premium koersen voor professionele jockeys 

 

jockeys – minimum 5 overwinningen 
 

• De klassieke Grote Prijs van iedere koersmaatschappij : 
 

Kuurne : Grote Winterprijs 
Waregem : Grote Prijs Memorial Day & Grote Prijs Stad Waregem 
Tongeren : Grote Prijs Stad Tongeren 
Oostende : Grote Prijs Stad Oostende 
Mons : Grote Prijs van Wallonië 

 

Gratis inleggeld 

 

• Alle koersen van de Belgian Darby (reeksen, finales, troostingen) 
• Alle koersen van de GP der Vaderpaarden (reeksen, finales, revanches) 
• Alle klassieke criteria 

• Alle fokkerij trofeeën gesubsidieerd door de vzw Nationale Federatie voor 
Paardenwedrennen 
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BIJLAGE 3 

Maximum aantal paarden 

 AANGESPANNEN BEREDEN 
 Autostart Bandenstart Scratch Autostart Bandenstart Scratch 
 tot lijn tot vak tot tot lijn tot vak tot 

Kuurne 16 8 18 9 12 16 8 20 12 14 

Waregem 16 8 18 9 12 16 8 20 12 14 

Tongeren (2-3 j) 16 8 16 8 12 16 8 20 12 14 

Tongeren (4+ j) 16 8 18 9 12 16 8 20 12 14 

Oostende 12/14 G 7 18 10 14 16 8 20 12 14 

Mons 16 8 18 9 12 16 8 20 12 14 

 

 
NB Het maximum aantal deelnemers in de aangespannen liefhebbersdraverijen met autostart wordt 

beperkt tot 14, behalve in de grote klassieke prijzen (bijlage 2), de tiercé en de premium koersen. 
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BIJLAGE 4 

Erkende Laboratoria voor dopingonderzoek 

 
1ste Analyse 

 
LABORATOIRE DES COURSES HIPPIQUES (LCH) 

REFERENTIELABORATORIUM 

15 rue de Paradis 

F. – 91370 Verrières le Buisson 
France 

 
Tegenanalyse 

Laboratoire des Courses Hippiques (LCH) 

15 rue de Paradis 

F. – 91370 Verrières le Buisson 

France 

 
Mauritius Turf Club Laboratory 

Champ de Mars 

Port Louis 

Mauritius 

 

HFL 

Newmarket road 

Fordham 

Cambridgeshire CB7 5WW 

United Kingdom 

 

German Sport University Institute of Biochemistry 

Am Sportpark Muengersdorf, 6 

DEU. – Köln 

Germany 
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BIJLAGE 5 

Tarieven 
 

Cotisation / Lidgeld  

 
• Volledig jaar / Année complète 

 
250 

• 2de semester / 2ème semestre 150 

• Leerlingen / Apprentis 200 
  

Garantie (unique) / Waarborg (eenmalig) 125 
  

Licences / Vergunningen  

 

• Apprenti / Leerling gratuite / 
gratis 

• Lad-jockey 35 

• Entraîneur public / Publieke trainer 90 

• Propriétaire-entraîneur / Eigenaar-trainer 40 

• Jockey 70 

• Amateur / liefhebber (1) 130 

• Amateur / Liefhebber – Symphatisant (1) 130 

• Bookmaker 400 
  

Assurance (par cheval) / Verzekering (per paard) 25 

  

Assurance individuelle 

Individuele verzekering 

 

 
• A 

 
125 

• B 325 
  

Qualification (par cheval) / Kwalificatie (per paard) 40 

  

Redevances / Bijdragen  

 
• Enregistrement propriétaire / Registratie eigenaar (met of zonder kleuren) 

 
80 

• Homologation publicité sur tenue de jockey / Homologatie publiciteit op koerskledij 100 

• Vente sans conditions / Verkoop zonder condities 15 

• Vente avec conditions / Verkoop met condities 25 

• Location sans conditions / Verhuring zonder condities 40 

• Location avec conditions / Verhuring met condities 50 

• Association / Associatie 40 

• Attestations / Attesten 15 

• Attestation entraînement / Trainingsattest 10 

• Pedigree / Afstamming 25 

• Certificat d’exportation / Uitvoercertificaat 25 

• Engagement course à l’étranger / Inschrijving koers in buitenland 5 

• Exportation définitive / Definitieve uitvoer 125 

• Importation définitive (élevage) / Definitieve invoer (fokkerij) 50 

• Importation définitive (courses) / Definitieve invoer (koersen) 350 

• Importation temporaire (courses) / Tijdelijke invoer (koersen) 125 

• Naissance Trotteur Belge (incl. dierenarts) / Geboorte Belgische Draver (vét. Incl.) 70 

• Naissance Trotteur Français / Geboorte Franse Draver 140 

• Engagement test de qualification / Inschrijving kwalificatietest 15 

• Expertise étalons non CE (première fois) / Keuring niet EG hengsten (eerste maal) 1.250 

• Expertise étalons CE (première fois) / Keuring EG hengsten ( eerste maal) 400 

• Expertise étalons (réengagement) / Hengstenkeuring (herinschrijving) 125 

• Protection d’un nom d’élevage / Bescherming van een fokkerijnaam 250 

• Changement de nom d’un cheval / Wijziging naam van een paard 125 

• Surtaxe postale / Strafport 5 

• Frais / Onkosten 1 
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▪ Belgian Darby  

 
• Inleggeld 1 / Entrée 1 

 
25 

• Inleggeld 2 / Entrée 2 40 

• Inleggeld 3 / Entrée 3 125 

• Inleggeld 4 / Entrée 4 125 

• Inleggeld 5 / Entrée 5 190 

• Startgeld / Droit de départ 500 

(1) dont 65 € pour le B.A.C. / waarvan 65 € voor de B.A.C. 
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BIJLAGE 6 

Internationale Overeenkomst over de drafkoersen 

www.trotting.be 

www.UET-trot.eu 

www.ifhaonline.org. 

http://www.trotting.be/
http://www.uet-trot.eu/
http://www.ifhaonline.org/
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BIJLAGE 7 

UET Réglementation du bien-être animal / regelgeving dierenwelzijn 

 

Dierenwelzijn 

 


