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DEEL IX. JURISDICTIE 
 

HOOFDSTUK 1. De Klachten. 
 

1 Algemeen. 
 
a. Het recht om klacht in te dienen tegen een paard naar aanleiding van een ren, 

komt uitsluitend toe aan de eigenaars van de andere paarden die aan de ren 
deelnemen of aan hun trainers, jockeys en andere afgevaardigden. 
 

b. Op de hippodroom dienen de klachten mondeling ingediend worden bij de persoon 
die verantwoordelijk is voor de operaties, die er onmiddellijk de 
Rencommissarissen van inlicht.  Wanneer de klachten buiten de hippodroom of na 
het uithangen van de uitslag van de laatste ren van die dag ingediend wordt, zal zij 
schriftelijk aan de BFP-Galop gericht moeten worden. 
 

c. Elke klacht die rechtstreeks aan de BFP-Galop, aan zijn Dagelijks Bestuur of aan 
zijn Raad van Bestuur  gericht is, zal per aangetekende zending moeten 
geschieden. 
 

d. Iedere klacht die na het verstrijken van de voorziene termijn neergelegd wordt, zal 
als onbestaande beschouwd worden. 
 

2 Termijnen voor het neerleggen van klachten.  
 
a. Moeten neergelegd worden vóór het afsluiten van de inschrijvingen van de 

betrokken ren, de klachten 
i. die erop gebaseerd zijn dat een bepaling van het programma tegenstrijdig is 

met onderhavige code en reglementen.  
ii. tegen de renafstanden. 

 
b. Zijn enkel ontvankelijk op de hippodroom en vooraleer de jockey waarvan het 

gewicht betwist wordt de waag verlaten heeft, de klachten tegen de materiële 
nauwkeurigheid of samenstelling van het gewicht, door een paard te dragen. 
 

c. Zijn enkel ontvankelijk op de hippodroom en vooraleer het definitief resultaat van 
de ren, dat het einde van de operaties na de ren aanduidt, aangekondigd wordt, de 
klachten tegen: 

i. Het niet naleven van de formaliteiten die vereist zijn voor de bevestiging van 
de vertrekkende paarden. 

ii. Jockeys die zich niet aangeboden hebben voor het wegen vóór de ren. 
iii. De belemmeringen en de collisies die door de paarden en jockeys gedurende 

het parcours worden veroorzaakt. 
iv. De jockeys die tijdens het parcours gevallen zijn. 
v. De fouten van parcours en het verlaten van de piste. 
vi. De jockey die afgestegen is buiten de ervoor voorziene plaats. 
vii. De jockey die zich na de ren. niet aangeboden heeft aan de waag  

 
 
 
 



           2 

d. Zijn ontvankelijk op de hippodroom en buiten de hippodroom : 
 
Vooraleer het definitief resultaat van de ren, dat het einde van de operaties na de 
ren aanduidt, aangekondigd wordt en binnen een termijn van zes volle dagen te 
tellen vanaf de dag van de ren,  de klachten tegen de interpretatie van het 
gefotokopieerde document dat diende om het klassement op te stellen. 
 
Voor de ren en binnen een termijn van zes volle dagen te tellen vanaf de dag van 
de ren, de klachten tegen 
 

i. Het niet naleven van de voorwaarden en de afstand van de ren die in het 
Officiële Bulletin werden gepubliceerd.  

ii. Betreffende het eigendom van het paard en de kwalificatie van de eigenaars. 
iii. Betreffende de training van een paard en de kwalificatie van de trainers. 
iv. Betreffende de verklaring van vertrekker. 
v.  Betreffende de rijder. 
vi.  Betreffende de kwalificatie van de paarden.  
vii. Betreffende het gewicht dat door de paarden worden gedragen.  
viii. En in het algemeen alle andere klachten dan deze die in dit artikel worden 

gespecificeerd. 
 

Voor de ren en binnen de wettelijk voorschriften, de klachten tegen de substitutie van 
paarden. 
 

 
3 Gevolgen van de kennisgeving van een klacht. 

 
a. De klacht die ter gelegenheid van een ren wordt ingediend schort de gevolgen van 

deze ren niet op.  
 

b. Deze gevolgen houden slechts op vanaf de dag waarop de beslissing betreffende 
de klacht, overeenkomstig de beschikkingen van deze Code en Reglementen, 
werd medegedeeld.   
 

c. Wanneer een eigenaar verschillende paarden in dezelfde ren laat vertrekken en 
dat als gevolg van een, door deze Code en Reglementen voorziene klacht, een 
van zijn paarden achteruit geplaatst of gediskwalificeerd wordt, kunnen alle andere 
paarden van deze eigenaar die aan de ren deelgenomen hebben door dit feit  door 
de Rencommissarissen achteruit geplaatst of gediskwalificeerd worden. Deze 
beschikking is eveneens van toepassing op de paarden waarin eigenaars, 
vennootschappen, vennoten, huurders of verhuurders gemeenschappelijke 
belangen hebben en die voor de weddenschappen gekoppeld lopen.  
 

d. Een boete die 125 Euro niet overschrijdt, kan door de Rencommissarissen aan de 
auteur van een klacht die lichtzinnige geacht wordt, opgelegd worden.   
 

e. De klachten waarover vóór het uur voorzien voor het begin van de verrichtingen 
voor de ren, geen beslissing zou genomen zijn, kunnen slechts vanaf de volgende 
dag van de ren beoordeeld worden. 
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4 Beslissingen die aan een beroep onderhevig zijn. 
 
a. Zijn onderhevig aan beroep de beslissingen die door de Rencommissarissen 

genomen werden. Het beroep wordt behandeld door de Commissie van Verhaal. 
 

b. Zijn onderhevig aan beroep de beslissingen die door het Dagelijks Bestuur 
genomen werden. Het beroep wordt behandeld door de Raad van bestuur. 
 

c. Zijn onderhevig aan beroep de beslissingen die door de Tuchtcommissie genomen 
werden. Het beroep wordt behandeld door de Tuchtcommissie van beroep. 

 
 

HOOFDSTUK 2 : De Rencommissarissen 
 

1. Algemenen voorschriften betreffende de functies van de Rencommissarissen. 
 
a. De Rencommissarissen verbinden er zich toe om de Code en Reglementen in al 

zijn beschikkingen in acht te nemen en toe te passen. 
 

b. Hun bevoegdheid strekt zich, in de mate van de plichten en de bevoegdheden die 
hun door deze Code en Reglementen worden opgelegd, uit over alle personen die, 
expliciet of impliciet, ingestemd hebben met deze Code en Reglementen en met 
de reglementen die van toepassing zijn in de renverenigingen met name 
betreffende de eigenaars, trainers, jockeys en stalpersoneel. 
 

c. De Rencommissarisen moeten minstens met drie zijn om beslissingen te treffen :  
één aangeduid door de BFP-Galop en de twee anderen door de renvereniging. 
Een afwezige of verhinderde Rencommissarisen stelt, in overleg met zijn collega's, 
de persoon aan die hem zal vervangen. Als hij dit nalaat, voorzien de aanwezige 
Rencommissarisen in onderling akkoord in deze aanduiding. 
De Rencommissarisen hebben trouwens het recht om zich door één of meer 
bevoegde personen te laten bijstaan aan wie ze bepaalde technische functies 
en/of krachtens een expliciete beslissing van het Dagelijks Bestuur van de BFP-
Galop, een functie van opzichter kunnen delegeren. 
Noch de Rencommissarisen, noch de personen waaraan zij technische functies 
delegeren, kunnen deze uitoefenen voor een ren waarin zij direct of indirect 
geïnteresseerd zijn. 
 

d. Als een renvereniging één of meer van zijn meetings organiseert op de 
hippodroom van een andere renvereniging, kunnen de Rencommissarissen van de 
organiserende renvereniging, Rencommissarissen van de ontvangende 
renvereniging toevoegen om de organisatie en de controle van de rennen te 
waarborgen. 
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2. Rechten en plichten van de Rencommissarissen tijdens de voorbereiding en de 

organisatie van de rennen. 
 
De Rencommissarissen moeten de gepaste maatregelen treffen voor de installaties, 
de renbaan en het materiaal die noodzakelijk zijn  voor de organisatie van de 
meeting, de aanduiding van de regisseur, de starter en de aankomstrechter, de 
display van de parcours en, algemeen, alle maatregelen om de goede organisatie, de 
goede werking en de regelmatigheid van de rennen te waarborgen, binnen de 
bevoegdheid die hun door deze Code en Reglementen toegekend zijn. 
 

3. Rechten en plichten van de Rencommissarissen tijdens de meetings.  
 
a. Controle van de personen op de hippodroom.  

De Rencommissarissen kunnen alle nuttige maatregelen nemen om in de stallen 
van de hippodroom slechts de personen toe te laten die professioneel de 
verantwoordelijkheid dragen voor de paarden die er verblijven, of die eigenaar van 
die paarden zijn. 
Zij kunnen met name maatregelen nemen om van bovenvermelde personen het 
vertoon van hun lidkaart, die door de BFP-Galop uitgereikt werd, te eisen. 
Eventueel  kunnen zij een speciale toelating verlenen om in de omheining van de 
stallen te komen aan om het even welke andere persoon van wie de aanwezigheid 
in deze plaats hun gerechtvaardigd lijkt, 
 

b. Controle van de operaties en van het regelmatig verloop ven het parcours. 
De Rencommissarissen moeten de organisatie van de meeting, de controle van de 
operaties en het regelmatig verloop van de rennen, krachtens de beschikkingen 
van deze Code en Reglementen waarborgen. Zij kunnen maatregelen en 
beslissingen nemen die hun het meest aangewezen zijn om een organisatorisch 
probleem of een bijzondere situatie die niet voorzien is door deze Code en 
Reglementen, te regelen. 
 

4. Verloop van een enquête. 
 
a. Openen van een enquête. 

 
Binnen de door deze Code en Reglementen voorziene termijnen en alvorens een 
beslissing te nemen, kunnen de Rencommissarissen te allen tijde van ambtswege 
een enquête openen. 
Zij ontvangen volgens de door deze Code en Reglementen voorziene vorm en 
termijnen, de bezwaren die het gevolg kunnen zijn van de rennen en beslissen om 
een enquête in te stellen voor al deze waarvan het oordeel hun volgens deze 
Code en Reglementen voorbehouden is. Zij maken de andere over aan het 
Dagelijks Bestuur van de BFP-Galop.  
 

b. Procedure voor de enquête. 
  
Of zij van ambtswege of als gevolg van een reclamatie handelen, moeten de 
Rencommissarissen altijd, alvorens zich uit te spreken, aan de door het resultaat 
van de enquête geïnteresseerde personen en in het bijzonder aan de personen die 
klacht neerleggen en die waartegen men klacht neerlegt,  alle inlichtingen vragen 
die zij noodzakelijk achten.  
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De jockeys worden echter door de eigenaars en de trainers als gemandateerd 
beschouwd om alle informatie te verstrekken betreffende een enquête die in 
verband met het verloop van een parcours geopend is. 
De Rencommissarissen kunnen eveneens aan iedere persoon die geacht wordt 
nuttige elementen in verband met de enquête te kunnen leveren, alle informaties 
te vragen waarover ze beschikken en eventueel in voorkomend geval een 
confrontatie te bevelen.  
De inlichtingen en de verklaringen die mondeling of schriftelijk kunnen gegeven 
worden moeten, met name bij een enquête betreffende het resultaat van de ren, 
zo snel mogelijk geleverd worden. 
Indien wegens uitzonderlijke omstandigheden de Rencommissarissen de 
verklaringen van één of meer door het resultaat van het onderzoek betrokkenen, 
niet hebben kunnen verkrijgen, kunnen zij echter betreffende het klassement van 
de ren een beslissing nemen.  
Voor de enquêtes die aanleiding zouden kunnen geven tot een latere beslissing 
dan tijdens de meeting, beslissen de Rencommissarissen het moment waarop alle 
inlichtingen en alle uitleg gegeven moet worden, de belanghebbenden kunnen zich 
eventueel door een raadsman laten bijstaan. 
Als op het vastgestelde tijdstip de Rencommissarissen de gevraagde uitleg niet 
verkregen hebben, kunnen zij een beslissing nemen. 
 

c. Tolk 
De belanghebbenden kunnen zich door een tolk van hun keus en door hen 
gemachtigd, bij de enquête laten bijstaan.  
Alle schriftelijke opmerkingen moeten in het Nederlands of in het Frans opgesteld 
zijn. 
 

5. Beslissingsbevoegdheid betreffende het resultaat van een ren en disciplinaire 
bevoegdheid 
 

a. Krachtens deze Code en Reglementen kunnen de Rencommissarissen een paard 
achteruitstellen of diskwalificeren. 
 

b. De Rencommissarissen hebben volgens deze Code en Reglementen de 
bevoegdheid om 
 
i. een boete die 1.500 euro niet overschrijdt uit te spreken tegen iedere persoon 

die,  krachtens de beschikkingen voorzien door deze Code en Reglementen, 
onder hun bevoegdheid valt;  

ii. een jockey te verbieden om voor een duur die de 6 maanden niet overschrijdt, 
te rijden;  

iii. aan een trainer of een jockey een waarschuwing te geven die wordt opgenomen 
in de het Officiële Bulletin;  

iv. iedere persoon die onder hun bevoegdheid valt, de toegang tot de lokalen die 
voor de waag bestemd zijn, tot de presentatiering, tot trainingsterreinen en in 
het algemeen tot alle plaatsen waarover zij de controle hebben, te verbieden;  

v. een van de hierboven voorziene sancties uit te spreken, volgens de ernst van 
de overtreding, tegen iedere persoon die, op de hippodroom of op de andere 
plaatsen die onder hun bevoegdheid vallen of  waarover zij de controle hebben. 
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6. Toepassingsgebied van de beslissingen van de Rencommissarissen en aanvraag tot 
uitbreiding van de beslissingen 
 
a. Toepassingsgebied en aanvraag tot uitbreiding van de beslissingen. 

De beslissingen die door de Rencommissarissen ten opzichte van iedere persoon 
die aan hun bevoegdheid onderworpen is of ten opzichte van een paard genomen 
worden, zijn slechts van toepassing op de rennen van de organiserende 
renvereniging. 
De Rencommissarissen dienen aan het Dagelijks Bestuur van de BFP-Galop de 
uitbreiding te vragen van een uitgesproken verbod te rijden, met inachtneming van 
de beroepstermijn, tot alle rennen die aan deze Code en Reglementen 
onderworpen zijn, alsmede aan alle rennen in het buitenland,  
 

b. Vraag van verzwaren van een sanctie. 
De Rencommissarissen kunnen aan de Tuchtcommissie van de BFP-Galop 
vragen om, met inachtneming van de beroepstermijn, de gevolgen van de 
beslissingen van verbod die zij hebben uitgesproken na het lopende jaar te 
verlengen. Het bedrag van de boete die zij hebben bepaald kan eveneens, op hun 
vraag, door de Tuchtcommissie van de BFP-Galop verhoogd worden. 
 
 

7. Overmaken van een dossier aan de BFP-Galop. 
 

a. Wanneer de Rencommissarissen dienen op te treden tegen een overtreding 
waarvan de mogelijke sanctie hun bevoegdheid dreigt te overschrijden, moeten zij 
die aanhangig maken bij het Dagelijks Bestuur of de Tuchtcommissie van de BFP-
Galop aan de hand van een schriftelijk rapport. 
 

b. Als er zich een vraag voordoet waarvan de regeling zich in hun bevoegdheid 
bevindt maar waarvan het belang het schijnt te vereisen, hebben zij het recht om 
het oordeel ervan aan het Dagelijks Bestuur of de Tuchtcommissie van de BFP-
Galop over te laten, op voorwaarde dat deze vraag niet onder degenen valt die 
moeten beoordeeld worden vóór het signaal dat het einde van de renverrichtingen 
aangeeft. 
 

c. Als er zich een vraag voordoet waarvan de regeling niet in hun bevoegdheid valt, 
moeten de Rencommissarissen deze schriftelijk bij het Dagelijks Bestuur of de 
Tuchtcommissie van de BFP-Galop aanhangig maken. 
 

8. Overmaken van het Proces-Verbaal aan de BFP-Galop. 
 
a. Van elke ren dienen de Rencommissarissen onmiddellijk de notulen aan de BFP-

Galop richten, die met name nauwkeurig moeten vermelden: 
 
i. de namen van de paarden die gelopen hebben; 
ii. de namen en voornamen van gentlemen-riders, cavalières, jockeys of 

leerling-jockeys; 
iii. de gewichten die vóór de rennen door de eigenaars of hun gevolmachtigden 

worden verklaard en de werkelijk gedragen gewichten, met de vereiste 
rechtvaardigingen in geval van verschil; 

iv. de aankomstvolgorde en de afstanden die de paarden scheiden, zoals zij 
door de aankomstrechter werden genoteerd; 
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v. de opmerkingen die uit de controles betreffende het signalement (incluis chip 
nummer) en de gezondheidsregelgeving volgen; 

vi. de naam van de verkochte paarden met vermelding van de namen van de 
personen aan wie deze paarden toegekend werden en het bedrag waarvoor 
ze gekocht werden;  

vii. alle incidenten van de rennen en in voorkomend geval de enquêtes en de 
reclamaties, met het gevolg dat eraan gegeven werd. 

 
b. Zij moeten de bedragen die ontvangen werden als betaling voor gevorderde 

paarden onmiddellijk aan de BFP-Galop overmaken. 
 
 

HOOFDSTUK 3. De Commissie van Verhaal. 
.  

1. De beslissingen uitgesproken door de Rencommissarissen zijn vatbaar voor beroep 
dat gevoerd wordt voor de Commissie van Verhaal.  
 

2. De Commissie van Verhaal bestaat uit drie leden die jaarlijks worden aangeduid door 
de Algemene Vergadering. 
 

3. Het beroep wordt betekend per aangetekende brief aan de voorzitter van de BFP-
Galop binnen een termijn van zes volle dagen te tellen vanaf de dag van de betrokken 
ren. 
 

4. Het beroep is in principe niet schorsend behalve indien het Dagelijks Bestuur de 
onmiddellijke uitvoering beslist voor reden die verband houden met de ernst en/of de 
dringendheid van de ten laste gelegde feiten. 
 

5. De procedure voor de Commissie van Verhaal wordt gevoerd in de taal gebruikt voor 
de opstelling van het beroep. 
 

6. Procedure 
 
a. Uitnodiging.  

De appellant wordt uitgenodigd met een per post aangetekend schrijven waarin 
o.a. de datum van de zitting vermeld wordt.  
De appellant kan om een bijkomende termijn vragen om zijn dossier voor te 
bereiden. 
 

b. Getuigen. 
De appellant kan op eventuele getuigen beroep doen om gehoord te worden. 
 

c. De zitting 
 
i. De Commissie van Verhaal behandelt de zaak in openbare zitting tenzij de 

betrokkene de behandeling achter gesloten deuren vraagt in toepassing van 
de wet op de privacy. 

ii. De Commissie van Verhaal kan zich doen bijstaan door een juridische 
bijzitter. 

iii. De betrokkene en in voorkomend geval zijn raadsman, zijn toegelaten tot 
elke handeling van de zitting. 
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iv. De Rencommissaris die tijdens de betrokken ren de BFP-Galop 
vertegenwoordigde brengt een mondeling verslag uit.  

v. Na het verslag wordt er in voorkomend geval overgegaan tot het horen van 
de appellant en de getuigen waarvan de verklaringen geacteerd en 
ondertekend worden door de leden van de commissie. 

vi. De appellant en eventueel zijn raadsman, brengen hun verweermiddelen 
naar voor en leggen elk stuk neer dat zij nuttig achten. 
 

d. Beraadslaging 
De Commissie van Verhaal beraadslaagt vervolgens bij gewone meerderheid, 
buiten de aanwezigheid van de Rencommissaris, appellant en/of zijn raadsman en 
getuigen.  
De juridische bijzitter kan aanwezig zijn bij de beraadslaging zonder nochtans deel 
te nemen aan de deliberatie. 
 

e. De uitspraak 
De uitspraak is gemotiveerd en wordt openbaar uitgesproken tenzij de betrokkene 
er uitdrukkelijk afstand heeft van genomen.  
Wanneer de uitspraak niet ter zitting wordt uitgesproken, wordt de uitspraak per 
aangetekende postzending aan de appellant en de betrokken Rencommissaris 
overgemaakt.  
 

f. Sanctie voor abusief beroep  
In geval van abusief beroep, kan appellant tot een boete veroordeeld worden die 
het bedrag aan 1.500 euro niet kan overschrijden. 
 

7. Tegen de beslissing van de Commissie van Verhaal is geen beroep mogelijk. 
 

DEEL 4. De Raad van Bestuur 
 

1. De beslissingen uitgesproken door het Dagelijks Bestuur zijn vatbaar voor beroep dat 
gevoerd wordt voor de Raad van Bestuur.  
 

2. Het beroep wordt betekend per aangetekende brief aan de voorzitter van de BFP-
Galop binnen een termijn van zes volle dagen te tellen vanaf de dag van de 
betrokken ren. 
 

3. Het beroep is in principe schorsend behalve indien het Dagelijks Bestuur de 
onmiddellijke uitvoering beslist voor reden die verband houden met de ernst en/of de 
dringendheid van de ten laste gelegde feiten. 
 

4. De procedure voor de Raad van Bestuur wordt gevoerd in de taal gebruikt voor de 
opstelling van het beroep. 
 

5. Procedure 
 
a. Uitnodiging.  

De appellant wordt uitgenodigd met een aangetekend schrijven waarin o.a. de 
datum van de zitting vermeld wordt.  
De appellant kan om een bijkomende termijn vragen om zijn dossier voor te 
bereiden. 
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b. Getuigen. 
De appellant kan op eventuele getuigen beroep doen om gehoord te worden. 
 
 

c. De zitting 
 
i. De Raad van Bestuur behandelt de zaak in openbare zitting tenzij de 

betrokkene de behandeling achter gesloten deuren vraagt in toepassing van de 
wet op de privacy. 

ii. De Raad van Bestuur kan zich doen bijstaan door een juridische bijzitter. 
iii. De betrokkene en in voorkomend geval zijn raadsman, zijn toegelaten tot elke 

handeling van de zitting. 
iv. De appellant en de getuigen worden gehoord. Hun verklaringen worden 

geacteerd en ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur. 
v. De appellant en eventueel zijn raadsman, brengen hun verweermiddelen naar 

voor en leggen elk stuk neer dat zij nuttig achten. 
 

d. Beraadslaging 
De Raad van Bestuur beraadslaagt vervolgens bij gewone meerderheid, buiten de 
aanwezigheid van de getuigen, de appellant en/of raadsman  
De juridische bijzitter kan aanwezig zijn bij de beraadslaging zonder nochtans deel 
te nemen aan de deliberatie. 
 

e. De uitspraak 
De uitspraak is gemotiveerd en wordt openbaar uitgesproken tenzij de betrokkene 
er uitdrukkelijk afstand heeft van genomen.  
Wanneer de uitspraak niet ter zitting wordt uitgesproken, wordt de uitspraak per 
aangetekende postzending aan de appellant overgemaakt. 
 

6. Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur is geen beroep mogelijk. 
 

 

HOOFDSTUK 5. De Syndicus 
 

1. De syndicus wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering, al dan niet onder zijn 
leden, aangeduid. 
 

2. De syndicus handelt hetzij ambtshalve hetzij op klacht of aangifte van het secretariaat 
van de BFP-Galop, van een lid van de BFP-Galop, van een verantwoordelijke van de 
BFP-Galop of van een organisme van de BFP-Galop. 
 

3. Tenzij de syndicus meent de tuchtcommissie onmiddellijk te moeten inschakelen, gaat 
hij zelf over tot het onderzoek of duidt voor een verslag een lid van de BFP-Galop aan 
met uitsluiting echter van diegenen die in de tuchtcommissie of in de tuchtcommissie 
van beroep zetelen.  
 

4. De syndicus gaat over tot het uitvoeren van alle acties teneinde alle nuttige en 
objectieve informatie te verzamelen. De betrokkene(n) of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger(s), indien het over een rechtspersoon gaat, moet(en) worden 



           10 

uitgenodigd om hun visie op de feiten mee te delen. Zij kunnen de taal van de 
procedure kiezen onder de drie nationale talen. De klager en de eventuele getuigen 
ten laste of à décharge kunnen worden gehoord.  Hun getuigenissen worden 
geacteerd en ondertekend. 
 

5. Behalve in de zaken waarin hijzelf het onderzoek heeft gevoerd, wordt een 
geschreven verslag over de zaak aan de syndicus bezorgd.  Deze kan dan een 
bijkomend onderzoek bevelen en/of hij kan zelf de betrokkene uitnodigen om hem 
iedere bijkomende uitleg te verschaffen welke hij nodig acht.  Wanneer het onderzoek 
afgelopen is, beslist de syndicus over het te nemen gevolg: 
 
a. hij kan oordelen het dossier zonder gevolg te klasseren; 

 
b. indien hij oordeelt dat de betrokkene moet vervolgd worden, zendt hij de zaak naar 

de Tuchtcommissie en informeert hij de betrokkene schriftelijk van het feit van de 
verzending. De aldus vervolgde betrokkene kan zich laten bijstaan door een 
raadsman. 

 
 
6. Bij vervolging 

  
a. Wordt het dossier tijdig ter inzage van de betrokkene en van zijn raadsman gesteld 

en dit in de lokalen van de BFP-Galop.  De syndicus kan een kopie van het dossier 
aan de betrokkene of zijn raadsman bezorgen, onder de voorwaarden die hij 
bepaalt en op kosten van de betrokkene. 
 

b. Kan het dossier tenminste drie dagen voor de zitting door de leden van de 
tuchtcommissie geconsulteerd worden.  

 
 

HOOFDSTUK 6. De Tuchtcommissie 
 
1. De Tuchtcommissie bestaat uit drie effectieve en drie plaatsvervangende leden. Ze 

worden jaarlijks aangeduid door de Algemene Vergadering, al dan niet onder de 
leden.  Ze kan zich laten bijstaan door een juridische bijzitter die eveneens en 
tezamen met een plaatsvervanger, jaarlijks door de Algemene aangeduid wordt. 
Behalve de sancties die onderhevig zijn om door de Rencommissarissen en het 
Dagelijks Bestuur uitgesproken te worden, kunnen de sancties enkel door de 
Tuchtcommissie uitgesproken worden. 
 

2. Procedure 
 
a. Dagvaarding.  

De betrokkene wordt gedagvaard binnen een termijn van 15 dagen vanaf de datum 
van de verzending, per post met een aangetekend schrijven. Volgens het geval 
wordt de dagvaarding uitgewerkt door de syndicus of door de Tuchtcommissie zelf. 
De dagvaarding omvat de feiten waarover de betrokkene zich zal moeten 
verantwoorden. Betrokkene kan om een bijkomende termijn vragen om zijn 
verdediging voor te bereiden. 
 

b. Getuigen. 
De lijst met de eventuele getuigen die gehoord zullen worden, wordt aan de 
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betrokkene medegedeeld. Die kan vragen deze te wraken mits opgave van een 
gegronde reden. Bij middel van een gemotiveerde beslissing zal de 
Tuchtcommissie kunnen weigeren om de wraking in te willigen. Betrokkene kan 
getuigen à decharge laten oproepen om gehoord te worden. 
  
 

c. Zitting. 
 
i. De tuchtcommissie behandelt de zaak in openbare zitting tenzij de 

betrokkene de behandeling achter gesloten deuren vraagt in toepassing van 
de wet op de privacy, of tenzij de Tuchtcommissie het ambtshalve beslist. 

ii. De Tuchtcommissie kan zich doen bijstaan door een juridische bijzitter. 
iii. De betrokkene en in voorkomend geval zijn raadsman, zijn toegelaten tot 

elke handeling van de zitting. 
iv. In de zaken die werden ingeleid door de syndicus, is deze aanwezig en 

brengt een mondeling verslag uit. In de overige zaken is de verslaggever 
aanwezig en brengt een mondeling verslag uit. 

v. Na het verslag wordt er in voorkomend geval overgegaan tot het horen van 
getuigen waarvan de verklaringen geacteerd en ondertekend worden door 
de leden van de commissie. 

vi. Indien de zaak werd voortgebracht ten gevolge van de tussenkomst van een 
commissaris, wordt deze gehoord. 

vii. De betrokkene en zijn raadsman brengen hun verweermiddelen naar voor 
en leggen elk stuk neer dat zij nuttig achten. 
 

d. Beraadslaging 
De Tuchtcommissie beraadslaagt vervolgens bij gewone meerderheid, buiten de 
aanwezigheid van de syndicus of van de verslaggever en van de betrokkene en/of 
zijn raadsman. 
De juridische bijzitter kan aanwezig zijn bij de beraadslaging zonder nochtans deel 
te nemen aan de deliberatie. 
 

e. Uitspraak 
De uitspraak is gemotiveerd en wordt openbaar uitgesproken tenzij de betrokkene 
er uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van genomen  
Wanneer de uitspraak niet ter zitting wordt uitgesproken, wordt de uitspraak per 
aangetekende postzending aan de betrokkene en aan de syndicus overgemaakt 
De tuchtcommissie kan ofwel de betrokkene vrijpleiten van verdere vervolgingen 
ofwel één van de straffen uitspreken voorzien in onderhavig Hoofdstuk.  
Binnen de acht dagen na uitspraak wordt elke tuchtsanctie betekend door de 
Tuchtcommissie aan de betrokkene bij een ter post aangetekend schrijven.  Zij 
wordt medegedeeld aan de syndicus, aan de Raad van Bestuur en in voorkomend 
geval aan de betrokkene commissaris. 
 
Indien de veroordeling bij verstek wordt uitgesproken, kan de betrokkene er verzet 
tegen aantekenen binnen een termijn van 15 dagen vanaf de datum van 
verzending van de betekening die aan hem werd gedaan. Het verzet wordt 
geadresseerd aan de Tuchtcommissie bij een ter post aangetekende brief. De 
Tuchtcommissie roept de eiser in verzet op onder de vormen en termijnen van de 
initiële oproeping. Zij treft haar beslissing zelfs bij zijn afwezigheid en de 
veroordeling wordt in ieder geval tegensprekelijk geacht. 
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f. Beroep 
De beslissingen uitgesproken door de Tuchtcommissie, zijn vatbaar voor beroep 
die gebracht worden voor de Tuchtcommissie van beroep onder de voorwaarden 
en volgens de modaliteiten hieronder beschreven. 
Zowel de betrokkene als de syndicus en in voorkomend geval de betrokken 
commissaris kunnen beroep aantekenen.  
Het beroep wordt betekend per aangetekende brief aan de voorzitter van de BFP-
Galop, binnen de 15 dagen vanaf de datum van de verzending van de betekening 
van de veroordeling. 
Indien er beroep zou worden aangetekend voor feiten of middelen die niet ter 
kennis van de betrokkene of zijn raadsman werden gebracht, worden de debatten 
heropend opdat de nieuwe elementen van de zaak kunnen uiteengezet worden 
aan de betrokkene en aan zijn raadsman opdat zij er uitleg zouden kunnen over 
geven. 
Het beroep is in principe schorsend,  tenzij de tuchtcommissie beslist  dat de 
veroordelingen onmiddellijk uitvoerbaar zijn omwille van redenen die verbonden 
zijn met de ernst en/of de dringendheid van de ten laste gelegde feiten. 

 
3. Sancties die kunnen worden uitgesproken door de tuchtcommissie: 

 
de waarschuwing; 
de berisping met inlassing in het officieel Bulletin; 
de geldboete; 
het verbod om te rijden; 
de tijdelijke of definitieve beroving van het recht om in te schrijven of te doen 
lopen; 
de tijdelijke of definitieve uitsluiting van de weegzaal; 
de tijdelijke of definitieve uitsluiting van de publieke terreinen voor de africhting; 
de tijdelijke of definitieve uitsluiting van de rennen; 
de diskwalificatie van hippodromen en renverenigingen; 
de opheffing van vennootschappen; 
de tijdelijke of definitieve uitsluiting of diskwalificatie van paarden. 

 
Deze straffen, met uitzondering van de waarschuwing en de berisping, kunnen 
gepaard gaan met een geldboete en een schorsing voor een bepaalde of onbepaalde 
duur van alle functies in de BFP-Galop 

 
 

HOOFDSTUK 7. De Tuchtcommissie van Beroep 

 
1. De Tuchtcommissie van Beroep bestaat uit drie leden: de voorzitter van de BFP-

Galop, een voormalige magistraat en een advocaat, ingeschreven bij de balie van de 
orde sinds tenminste tien jaar, die jaarlijks worden aangeduid door de Algemene 
Vergadering.  
De drie plaatsvervangende leden zijn een bestuurder van de BFP-Galop en twee 
advocaten ingeschreven bij de balie van de orde sinds tenminste tien jaar, en die 
jaarlijks worden aangeduid door de Algemene Vergadering.  Geen onder hen kan 
rechter in beroep zijn betreffende een beslissing die een ren of een zaak betreft, 
waarin hij zelf een belang bezit.
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2. De procedure voor de Tuchtcommissie van Beroep wordt verdergezet in de taal 

gebruikt voor de opstelling van de veroordeling waartegen beroep werd aangetekend 
en wordt gevoerd volgens dezelfde regels zoals deze gebruikt in de procedure voor de 
Tuchtcommissie. 
 

3. De Tuchtcommissie van Beroep beraadslaagt vervolgens bij gewone meerderheid, 
buiten de aanwezigheid van de syndicus, getuigen, appellant en/of raadsman. 
 

4. De veroordelingen van de Tuchtcommissie van Beroep worden betekend aan de 
betrokkene bij een ter post aangetekende brief.  Zij worden meegedeeld aan de 
syndicus, aan de Raad van Bestuur van de BFP-Galop en in voorkomend geval aan 
de betrokken commissaris. 
 

5. Het verzet van de betrokkene tegen de veroordelingen die bij verstek door de 
tuchtcommissie van beroep uitgesproken zijn, wordt onder dezelfde vormen en 
termijnen als het beroep zelf gevoerd.   


