
Huishoudelijk reglement 

Artikel 1 

Art.5.1 der statuten 

Motieven voor het weigeren van het lidmaatschap 

De Raad van bestuur van de B.F.P. mag het lidmaatschap weigeren in de volgende gevallen:  

- De kandidaat weigert een getuigschrift van goed gedrag en zeden in te dienen. 
- Het getuigschrift van goed gedrag en zeden wordt belastend bevonden. 
- De kandidaat werd veroordeeld voor bedrieglijke feiten die verband houden met de fokkerij 

van renpaarden of het gebruik ervan (wedrennen, weddenschappen) in België of in het 
buitenland, door de erkende Federatie van het land waar de bedrieglijke feiten werden 
gepleegd. 

- Voor ieder ander ernstig motief weerhouden door de Raad van bestuur. In dit geval zal de 
beslissing tot weigering voorgelegd worden aan de volgende Algemene Vergadering, die de 
definitieve beslissing zal nemen. 

- Niet betaling van het lidgeld aan de betrokken discipline. 

Artikel 2 

Art.5.3. der statuten 

Voorwaarden waaraan de toegetreden leden van de verschillende colleges moeten 
voldoen 

- Eigenaars 

Hebben de hoedanigheid van eigenaar, de fysieke of rechtspersonen die in België tenminste 
één paard hebben laten lopen tijdens de laatste drie jaar, inclusief het lopende jaar, dat hun 
volledige eigendom is of in associatie werd geregistreerd.   

- Fokkers 

Hebben de hoedanigheid van fokker, de fysieke- of rechtspersonen die tenminste één paard 
hebben gefokt tijdens de laatste drie jaar, inclusief het lopende jaar, dat hun volledige 
eigendom is of waarvan zij mede eigenaar zijn of dat in associatie werd geregistreerd en dat 
ingeschreven is in het Belgisch stamboek van de Engelse volbloed of in het stamboek van de 
Belgische draver. Worden gelijkgesteld, de fysieke of rechtspersonen die een merrie hebben die 
in één van beide stamboeken ingeschreven is en waarvoor een dekbewijs werd afgeleverd 
tijdens het dekseizoen van het lopende jaar of het jaar ervoor. 

- Trainers 

Hebben de hoedanigheid van trainer, de fysieke personen die titularis zijn van een 
beroepsvergunning uitgereikt door de B.F.P. (beroeps- of privé trainer bij de galop, publieke 
trainer bij de draf) en die minstens één paard hebben laten lopen onder hun training 

gedurende de laatste drie jaar. 

- Jockeys  

Hebben de hoedanigheid van jockey, de fysieke personen die titularis zijn van een 
beroepsvergunning uitgereikt door de B.F.P. en die minstens één paard hebben bereden  
gedurende de laatste drie jaar. 

- Liefhebbers 

Hebben de hoedanigheid van liefhebber, de personen die titularis zijn van een liefhebber- of 
liefhebster- of gentleman/cavalière vergunning uitgereikt door de B.F.P. en die minstens één 
paard hebben bereden gedurende laatste drie jaar.  

- Beheersmaatschappijen voor renbanen  

De beheersmaatschappijen voor renbanen moeten erkend worden door de B.F.P.. 



Om erkend te worden moeten zij het bewijs voorleggen dat zij een uitbatingsrecht  bezitten 

van tenminste één renbaan gedurende minstens één jaar en beantwoorden aan het 
lastenkohier van de B.F.P.. 

Stemrecht toegetreden leden 

- Een toegetreden lid heeft enkel stemrecht voor de verkiezing van de vaste leden; 

 

Procedure voor de aanduiding van de vaste leden 

De vaste leden worden onder de toegetreden leden van iedere discipline gekozen volgens het 
aangehecht kiesreglement. 

Benoemingsvoorwaarden van ereleden 

Op voorstel van de Raad van bestuur mag de Algemene Vergadering ereleden benoemen. Het 
betreft personen die eminente diensten aan de Belgische paardenwedrennen bewezen hebben of 
kunnen bewijzen. 

Bijzondere onverenigbaarheden met het lidmaatschap 

Indien er een geval van onverenigbaarheid wordt opgeworpen (tegenstrijdige belangen met deze 
van de  B.F.P.) heeft de Algemene Vergadering de volle macht om te beslissen, op basis van een 
verslag van de Raad van bestuur. 

Artikel 3 

Art.8 § 2 der statuten 

Gedragscode 

In het kader van de code en reglementen van iedere discipline mag de Raad van bestuur van de 

B.F.P. of zijn vertegenwoordigers een boete opleggen evenredig met de ernst der feiten, en zelfs 
iedere persoon, tijdelijk of definitief, uitsluiten uit de wedrennen die onder hun bevoegdheid vallen, 

die weigert zich te onderwerpen aan hun beslissingen of bevelen of aan deze van hun 
afgevaardigden of die in weinig vriendelijke woorden, schriftelijk of mondeling een lid of een 
afgevaardigde van de B.F.P. beledigt in de uitoefening van zijn functie.  

Indien een persoon, die onder de rechtsbevoegdheid van de B.F.P. valt,  onderworpen is van een 
administratief of gerechtelijk onderzoek, mag de Raad van bestuur iedere maatregel treffen die hij 
nodig acht. 

Artikel 4 

Art.10 der statuten 

De bestuurders worden per discipline door de vaste leden op de algemene vergadering verkozen. 
De kandidaten worden per discipline en college waartoe zij behoren ondergebracht op de kiesbrief. 

In iedere discipline zal het aantal bestuurders die tot dezelfde taalrol behoren geen 60% 

overschrijden. Indien het aantal kandidaturen voor bestuurder het niet toelaat deze regel te volgen, 
zullen de kandidaat bestuurders die tot de minst vertegenwoordigde taalrol bij voorrang weerhouden 
worden.   
 

Artikel 5 

Art.16 der statuten 

Gemeenschappelijke en eigen materies aan iedere discipline binnen de B.F.P. 

De 24 leden van de Raad van bestuur zullen beraadslagen en beslissen over de materie die 
gemeenschappelijk is aan beide disciplines (zie modaliteiten hieronder). 

De 12 bestuurders van iedere discipline, draf en galop, zullen beraadslagen en beslissen over de 
materie die eigen is aan hun discipline (zie modaliteiten hieronder).  

Niet beperkende lijst van de gemeenschappelijke en eigen materie 



Gemeenschappelijke materie aan beide disciplines : 

- Uitrusting van de zetel van de B.F.P. (burelen, parkings, etc...) ; 
- Alles wat te maken heeft met de weddenschapen op paardenwedrennen; 

- De beteugeling van doping bij renpaarden; 
- Human ressources; 
- Boekhouding van de B.F.P.; 
- Contacten met de media; 
- Organiseren van de verkiezingen voor de vaste leden. 

 

Materie die eigen is aan iedere discipline binnen de B.F.P. : 

- Code en reglement; 
- Benoeming der koerscommissarissen; 
- Het bepalen van de in te zamelen en te informatiseren gegevens; 

- Koersprogramma's; 

- Vertegenwoordiging in het buitenland voor wat de discipline betreft; 
- Alle punten van a) tot h) van artikel 3 der statuten; 
- Website. 

Beslissingsmodaliteiten 

- Wat de eigen materie betreft, zullen de 12 bestuurders van de betrokken discipline gezamenlijk 

over deze materie beraadslagen, op voorstel van de eigen commissies en zullen zij de 
beslissingen nemen die ter goedkeuring van het betrokken comité  zullen voorgelegd worden. 

- Wat de gemeenschappelijke materie betreft, zal het bureau beraadslagen over de voorstellen 
van de betrokken commissie en zal het zijn besluiten voorleggen aan de 24 leden van de Raad 
van bestuur, onder vorm van een schriftelijk verslag. 

- Wat de materie betreft die niet opgenomen is in onderhavig reglement, blijft de Raad van 
bestuur soeverein om deze materie toe te wijzen, hetzij aan een discipline, hetzij aan het 

bureau. 
- Iedere commissie moet voorgezeten worden door een bestuurder. 

Art. 14 der Statuten 

Samenstelling van het bureau 

- Het bureau is samengesteld uit de voorzitters, onder voorzitter, verslaggever en schatbewaarder. 
Het bureau bereidt de raad van bestuur voor en beheert de materie die gemeenschappelijk is 
aan beide disciplines. 

- Een lid van het bureau dat belet is mag een volmacht geven aan een bestuurder van dezelfde 
discipline. 

 

Bevoegdheden van het bureau 

- De beslissingen voorbereiden voor de Raad van bestuur die betrekking hebben op de 
gemeenschappelijke materie van beide disciplines; 

- Het dagelijks bestuur betreffende de gemeenschappelijke materie van beide disciplines van de 

B.F.P.; 
- De toepassing verzekeren van de genomen beslissingen door de Raad van bestuur.  

Artikel 6 

Art. 15 der statuten 

Belangenconflict 

Na onderzoek verricht door de Raad van bestuur en mogelijkheid aan de betrokken bestuurder om 
haar standpunt uiteen te leggen, zal de uiteindelijke beslissing genomen worden door de Algemene 
Vergadering. 

De bestuurders en de kandidaten voor de verschillende commissies moeten een attest indienen bij 
de voorzitter waarin zij op hun erewoord hun privé belangen aangeven, openbaar bekend of niet, 



die belangenconflicten zouden kunnen opleveren met de doelstellingen van de Federatie. Het in te 

vullen model van attest zal door de Federatie ter beschikking gesteld worden.  

Artikel 7 

Art. 19 der statuten 

Technische commissies 

De Raad van bestuur van de B.F.P. richt de technische commissies op die gelast zijn met de 
materie die gemeenschappelijk is aan beide disciplines. Het comité van iedere discipline richt de 
commissies op die gelast zijn met de materie die eigen is aan iedere discipline. De leden van de 
verschillende commissies moeten niet noodzakelijk vaste leden zijn. Alle vaste leden moeten de 
mogelijkheid hebben hun kandidatuur te stellen in een of meerdere commissies van hun discipline. 

De commissies hebben slechts een adviserende stem. De leden van de technische commissies die 
gemeenschappelijk zijn aan beide discipline en deze die specifiek zijn aan iedere discipline moeten 
benoemd worden door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van bestuur. 

Iedere commissie zal haar voorzitter verkiezen op voorstel van de Raad van bestuur. De voorzitter 
van de commissie zal de verslaggever zijn van de werkzaamheden van zijn commissie en de 
vertegenwoordiger zijn van zijn commissie bij de Raad van iedere discipline, het bureau of bij de 
Raad van bestuur. 

 

Artikel 8 

Art. 20 der statuten 

Een vast lid dat niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het uitoefenen van zijn mandaat is 

ambtshalve ontslaggevend. Bij ontstentenis van een andere regel in de statuten wordt een 

ontslaggevend of ambtshalve ontslaggevend lid vervangen door het lid van dezelfde discipline, 

zelfde college en indien mogelijk van zelfde taalrol, dat het best geplaatst was tijdens de laatste 

verkiezingen van de vaste leden. 

Kiesreglement 

1. De verkiezing wordt door de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen georganiseerd 

(B.F.P.). 

Kandidaturen 

2. De B.F.P. publiceert ter attentie van de leden, eigenaars, fokkers van dravers en/of Engelse 

volbloeden, trainers, drivers of jockeys, liefhebbers (gentlemen-riders, cavalières), 

beheersmaatschappij voor de renbanen, een mededeling waarin gevraagd wordt of ze zich kandidaat 

wensen te stellen. Aan de leden die aan de voorwaarden van meerdere colleges beantwoorden, wordt 

gevraagd op welke lijst zij wensen te staan. De kandidaturen moeten uiterlijk binnen de 15 dagen  

om 12u00 per aangetekend schrijven aan de Voorzitter van de B.F.P. worden gericht. 

De kandidatuurstelling moet de volgende gegevens vermelden: naam, voornaam, woonplaats,  

college, geboortedatum en voor de kandidaten woonachtig in de regio Brussel Hoofdstad, de taalrol. 

Leden die aan de voorwaarden van meerdere colleges van de leden van de Vereniging beantwoorden, 

mogen voor elk college een stem uitbrengen. 

Men kan zich slechts voor één ledencollege kandidaat stellen. De Voorzitter maakt per ledencollege 

van iedere discipline een lijst met de kandidaturen op. Er worden vijf stembrieven opgemaakt, één 

per college. 

In geval van associatie zal slechts één vennoot van deze associatie zich kandidaat mogen stellen in 

hetzelfde college. 

3. Uiterlijk acht dagen voor de verkiezingen, brengt de Voorzitter de kiezers via het verzenden van 

de desbetreffende stembrieven op de hoogte van de kandidaturen. 

Elke stembrief vermeldt eveneens het aantal te verkiezen leden voor het desbetreffende college. 



4. Het aldus aan de kiezer gerichte stembrief bevat een alfabetische lijst met alle namen van de 

kandidaturen voor het college waarvan de kiezer lid is. 

Stemming en Stembieven 

5. De B.F.P. huurt in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder een postbus bij het postkantoor 

waar ze haar maatschappelijke zetel heeft en vertrouwt er de sleutel van toe aan de  

gerechtsdeurwaarder die hem zal bewaren tot de lichting van de postbus.  

6. De B.F.P. zorgt voor het drukken van de  stembrieven die de nodige inlichtingen bevatten om de 

kandidaten te kunnen identificeren.  

7. De stembrieven en de gefrankeerde omslagen waarin zij moeten gestoken worden , worden door 

de B.F.P. geleverd. 

8. Uiterlijk 8 dagen voor de verkiezingen, stuurt de Voorzitter van de B.F.P. naar elke kiezer een 

stembrief via de post. Elke stembrief wordt op de achterzijde afgestempeld met de stempel  van de 

B.F.P. 

9.  De stembrief is samengesteld uit een luik A met de naam, adres, college en het info nummer van 

de kiezer, en een luik B met de lijst der kandidaten per college. Het ingevulde luik B dient in een 

kleine meegeleverde omslag te worden gestoken die gesloten moet worden. Het luik A en de gesloten 

omslag waarin luik B zit, dienen vervolgens in een grotere meegeleverde en gefrankeerde omslag te 

worden gestoken met het adres van de gehuurde postbus door de B.F.P. die zal gelicht worden op 

sluitingsdatum van de verkiezing  in aanwezigheid van de gerechtsdeurwaarder die er de sleutel van 

de postbus heeft bewaard. Alle stembrieven dienen per post te worden verstuurd en mogen in geen 

enkel geval bij het secretariaat worden ingediend. Op luik A bevinden zich duidelijke instructies om 

geldig te stemmen.  

10. De omslagen met de stembrieven moeten ten laatste op de gepubliceerde termijn op de postbus 

van de B.F.P. aankomen. 

Telling 

11. Het telbureau van de B.F.P. en tenminste één gerechtsdeurwaarder worden gelast met de telling. 

Het telbureau wordt aangeduid door de voorzitter van de B.F.P.   

12. De stembrieven worden in aanwezigheid van de gerechtsdeurwaarder uit de postbus  gehaald 

en geteld. Het aantal stembrieven wordt in de notulen vermeld. 

13. Indien een omslag meerdere stembrieven  voor éénzelfde college bevat, worden die als nietig 

beschouwd en bij de notulen gevoegd. 

14. De Voorzitter van het telbureau of een door hem aangesteld lid of een gerechtsdeurwaarder, 

leest vervolgens de stembrieven hardop voor en de stemmen worden genoteerd.  

15. Zijn nietig: 

Stembrieven waarop geen enkele stem werd uitgebracht, stembrieven waarop de kiezer meer 

kandidaten heeft gekozen dan er toe te kennen zetels zijn, stembrieven met een aanwijzing waarmee 

de kiezer kan worden geïdentificeerd.  

16. De nietige stembrieven worden van het totaal aantal stembrieven afgetrokken. 

17. De kandidaten met de meeste stemmen worden verkozen tot vaste leden van de nieuwe 

algemene vergadering van de B.F.P. Bij gelijkheid van stemmen wordt de oudste kandidaat verkozen. 

Verhaal 

18. Elke kiezer kan binnen de vijf dagen verhaal tegen de gepubliceerde uitslag aantekenen bij het 

Belgisch Arbitragehof voor de Sport. 

 


