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ALGEMEEN
Artikel 1
Het Deelnemers Reglement is van toepassing op alle deelnemers van de N.D.R.
zoals omschreven in artikel 2.

DE DEELNEMER
Artikel 2
I
De N.D.R. onderscheidt de navolgende categorieën deelnemers aan de
wedstrijdsport en/of fokkerij:
a.
natuurlijke personen, rechtspersonen en personenvennootschappen die
geheel dan wel gedeeltelijk in het bezit zijn van een paard,
ingeschreven in één van de Stamboeken, Bijboeken en Registers van
het Stamboek van de Stichting, niet behorende tot de categorieën,
zoals bedoeld onder b., f. en g.;
b.
natuurlijke personen, rechtspersonen en personenvennootschappen die
geheel
dan
wel
gedeeltelijk
in
het
bezit
zijn
van
een
wedstrijdpaard en in het bezit zijn gesteld van een vergunning tot
deelneming aan wedstrijden als eigenaar, dan wel voor deze
natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap als
gemachtigde optreedt;
c.
natuurlijke personen in het bezit gesteld van een vergunning als
trainer;
d.
natuurlijke personen in het bezit gesteld van een vergunning als
rijder;
e.
natuurlijke
personen
die
als
leerling
een
geregistreerde
verbintenis met een trainer zijn aangegaan;
f.
natuurlijke personen, rechtspersonen en personenvennootschappen die
geheel dan wel gedeeltelijk in het bezit zijn van een hengst die
dekdiensten verricht;
g.
natuurlijke personen, rechtspersonen en personenvennootschappen die
geheel dan wel gedeeltelijk in het bezit zijn van een merrie die
voor de fokkerij wordt benut;
h.
natuurlijke personen, rechtspersonen en personenvennootschappen die
op een buitenlandse vergunning aan de Nederlandse Draf- en Rensport
en/of de fokkerij deelnemen.
II
Elke deelnemer moet zijn ingeschreven in het daartoe aan te houden
Register van Deelnemers, behoudens buitenlandse deelnemers, die op een
buitenlandse vergunning aan de Nederlandse Draf-en Rensport deelnemen dit
met inachtneming van het bepaalde in artikel 42, lid V.
III
Inschrijving in het lid II bedoelde Register van Deelnemers geschiedt na
schriftelijke aanmelding met gebruik van een door de N.D.R. vastgesteld
formulier, indien degene die zich aanmeldt:
a.
voldoet aan de in de reglementen gestelde eisen en voldoet aan de
eisen die aan de hoedanigheid waarin betrokkene gaat deelnemen zijn
gesteld;
b.
niet verkeert in staat van faillissement of surséance van betaling,
of onder curatele is gesteld, dan wel indien zich een omstandigheid
voordoet die de behoorlijke nakoming van verplichtingen van een
deelnemer jegens de N.D.R. of jegens bij de draf-en rensport
betrokken derden bedreigen;
c.
een verklaring heeft ondertekend bekend te zijn met de Statuten en
reglementen van de N.D.R.;
d.
een verklaring heeft ondertekend gevolg te zullen geven aan
beslissingen door of namens de N.D.R. genomen en aan uitspraken van
tot straffen bevoegde autoriteiten;
e.
een geboortebewijs of extract uit het geboorteregister heeft
overlegd.
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IV

Minderjarigen moeten een verklaring overleggen, waaruit blijkt dat hun
wettelijk vertegenwoordiger toestemming geeft tot inschrijving in het
Register van Deelnemers, dan wel dat de minderjarige handlichting heeft
verkregen.
V
De N.D.R. bepaalt het bedrag dat elke deelnemer jaarlijks voor
inschrijving in het Register van Deelnemers verschuldigd is.
Deelnemers die uitsluitend als leerling, leerlingpikeur of leerlingjockey
in het Register van Deelnemers staan ingeschreven zijn van deze
verplichting vrijgesteld.
VI
Elke deelnemer verkrijgt automatisch de status, zoals bedoeld in lid I,
zodra aan de daartoe vereiste voorwaarden is voldaan.
VII
Elke deelnemer verliest automatisch de status, zoals bedoeld in lid I,
zodra niet langer aan de daartoe vereiste voorwaarden wordt voldaan.
VIII Inschrijving in het Register van Deelnemers wordt doorgehaald op
schriftelijk verzoek van betrokkene of ambtshalve, wanneer betrokkene
niet langer voldoet aan de voor de inschrijving gestelde voorwaarden, dit
met inachtneming van het bepaalde in lid IX.
IX
Aan een schriftelijk verzoek, zoals bedoeld in lid VIII wordt uitvoering
gegeven, tenzij blijkt dat een tuchtrechtelijk onderzoek tegen betrokkene
is ingesteld, dan wel een strafzaak ter behandeling bij een tot straffen
bevoegde autoriteit voorligt. Indien een deelnemer op grond van de
reglementen bestaande financiële of andere verplichtingen jegens de
N.D.R. niet nakomt, kan de N.D.R. bepalen dat inschrijving in het
Regsiter van Deelnemers voor een door haar te bepalen periode gehandhaaft
blijft.
Artikel 3
I
Personen in vaste dienst van de N.D.R. en functionarissen, zoals genoemd
in artikel 7 lid I van het Algemeen Wedstrijd Reglement, alsmede hun
echtgenoten en minderjarige kinderen, worden niet in het Regsiter van
Deelnemers ingeschreven.
II
Overeenkomsten, de draf- en rensport betreffende, aangegaan door
deelnemers met personen, zoals bedoeld in lid I worden niet erkend.
Artikel 4
I
Iedere deelnemer is verplicht zijn adres en eventuele adreswijziging
terstond aan de N.D.R. mede te delen.
II
Het door de deelnemer bij de N.D.R. als laatst opgegeven adres wordt
geacht te zijn het adres waar de deelnemer bereikbaar is.
Artikel 5
Het bekleden van bestuurs- of andere functies door deelnemers ingeschreven in
het Register van Deelnemers bij organisaties die draverijen of rennen
organiseren, die niet onder auspiciën van de N.D.R. worden gehouden, is zonder
toestemming van de N.D.R. verboden.

DE EIGENAREN
ALGEMEEN
Artikel 6
I
Aan de eigendom van een in het Stamboek ingeschreven paard kan, zonder
dat aan de andere in de reglementen gestelde voorwaarden is voldaan, het
recht tot deelname aan de wedstrijdsport niet worden ontleend.
II
In het Register van Deelnemers worden ingeschreven natuurlijke personen,
rechtspersonen en/of personenvennootschappen, die het eigendom verkrijgen
van één of meerdere paarden, die zijn ingeschreven in één van
de Stamboeken, of het mede-eigendom van een zodanig paard verkrijgen
voor tenminste een vierde deel.
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III

IV

In het Register van Deelnemers ingeschreven eigenaren zullen eerst als
deelnemer
aan de wedstrijdsport worden beschouwd, wanneer zij in het
bezit zijn gesteld van een vergunning om als eigenaar aan wedstrijden
deel te nemen, dan wel het mede-eigendom hebben verkregen van paarden die
in het bezit zijn van zodanige eigenaren.
Alle eigenaren, zoals bedoeld in lid III worden in het Stamboek vermeld.

RECHTSVERHOUDING
Artikel 7
I
De inschrijving van een koopovereenkomst of een huurovereenkomst
overeenkomstig de opgave door betrokken partijen, geldt onverminderd het
bepaalde in lid II tussen deze partijen en tegenover de N.D.R. als bewijs
van hun rechtsverhouding.
II
Indien mocht komen vast te staan dat de feitelijke toestand niet in
overeenstemming is met de inschrijving, handelt de N.D.R. alsof de
inschrijving wel op de juiste gegevens berustte.
III
De rechten en plichten van de eigenaar jegens de trainer zijn omschreven
in artikel
Artikel 8
I
Iedere eigenaar of mede-eigenaar die een rechtspersoon is, alsmede iedere
gezamenlijkheid
van
natuurlijke
personen,
rechtspersonen
of
personenvennootschappen die paarden in mede-eigendom hebben, kunnen ter
behartiging van hun zaken een gemachtigde aanwijzen zoals bepaald in
artikel 10.
II
Indien een paard in eigendom toebehoort aan meer dan één eigenaar, wordt
op het verkoopformulier zoals bedoeld in artikel 11, lid I vermeld op
wiens naam c.q. aangenomen naam dat paard aan wedstrijden gaat deelnemen.
De betrokkene mag geen kleiner aandeel in het paard bezitten dan één van
de andere medeeigenaren. Onverminderd het in lid I gestelde, moet hij
voldoen aan alle voor een eigenaar geldende voorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 9
Eigenaren en mede-eigenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten, die
terzake van hun paard verschuldigd zijn.

GEMACHTIGDE
Artikel 10
I
Indien een eigenaar of mede-eigenaar die rechtspersoon en/of personenvennootschap is, dan wel iedere gezamenlijkheid van natuurlijke personen,
rechtspersonen
en/of
personenvennootschap
zich
wil
laten
vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt daartoe een schriftelijk
verzoek tot de N.D.R. gericht.
Een dergelijke machtiging is slechts nodig, indien volmacht wordt gegeven
aan een persoon, die geen in het Stamboek geregistreerd belangenaandeel
heeft in het paard of de paarden van de desbetreffende eigenaar of
combinatie van eigenaren.
II
Een gemachtigde wordt als deelnemer in de zin van artikel 2, lid I ad. b.
beschouwd en kan eerst als gemachtigde optreden, nadat inschrijving in
het Register van Deelnemers van de desbetreffende rechtspersoon heeft
plaatsgevonden.
III
Een volmacht moet op een daartoe bestemd formulier schriftelijk
vastgelegd worden en door partijen ondertekend.
Twee dagen na de ontvangst hiervan bij de N.D.R. treedt de volmacht in
werking. De volmacht moet duidelijk omschrijven tot welke handelingen de
gemachtigde gerechtigd is.
Voor het opnemen van gelden is een speciale volmacht vereist.
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DE VERKOOP EN KOOP
ALGEMEEN
Artikel 11
I
Bij verkoop van een paard of een gedeelte van een paard moet daarvan aan
de N.D.R. op een daartoe vastgesteld formulier -verder te noemen
verkoopformulier- mededeling worden gedaan. Dit verkoopformulier moet
door de verkoper(s) en de koper(s) worden ondertekend.
II
De koper levert het verkoopformulier binnen acht dagen na dagtekening in
bij de N.D.R.
III
De verkoper kan de koopovereenkomst bij de N.D.R. melden door
schriftelijke melding van de verkoop.
IV
Indien blijkt dat de koper in gebreke is gebleven, wordt het
desbetreffende paard, bij maatregel van de N.D.R. op een lijst geplaatst
wegens onbekende eigendoms- c.q. bezitsverhouding. Opheffing hiervan is
slechts mogelijk nadat koper het verkoopformulier alsnog inlevert en de
door de N.D.R. vastgestelde heffing betaald heeft. Plaatsing op de lijst
houdt in dat met het desbetreffende paard niet aan het koerswezen, noch
aan de fokkerij kan worden deelgenomen.
V
De overschrijving van een paard geschiedt zodra de voor de verkoop en
koop voorgeschreven formaliteiten zijn vervuld.
VI
Onvolledig ingevulde formulieren en formulieren die niet vergezeld zijn
van het bij het paard behorende Bewijs van Inschrijving en voor zover van
toepassing het bij het paard behorende Paspoort, waaruit blijkt dat het
is ingeschreven in het Stamboek, Bijboek of Register, worden niet in
behandeling genomen.
VII
Verkoopformulieren waarop één of meer kopers zijn vermeld, die nog niet
in het Register van Deelnemers zijn ingeschreven, worden pas in
behandeling genomen nadat inschrijving van de desbetreffende personen
heeft plaatsgevonden.
VIII Paarden die krachtens een gerechtelijk vonnis worden toegewezen, worden
ambtshalve overgeschreven, nadat de grosse van het vonnis -waartegen geen
beroep meer mogelijk is- bij de N.D.R. is gedeponeerd en is voldaan aan
het gestelde in lid VII.
IX
De N.D.R. bepaalt het bedrag dat voor overschrijving van een paard of
deel van een paard door de koper verschuldigd is.
Artikel 12
I
Bij de verkoop en koop van een deel van een paard is het bepaalde in
artikel 11 op overeenkomstige wijze van toepassing.
II
Verkoop en koop van een deel van een paard dat reeds aan meer dan één
eigenaar toebehoort, geschiedt alleen met toestemming van bij de N.D.R.
geregistreerde mede-eigenaar(en), hetgeen uit mede-ondertekening van het
verkoopformulier moet blijken.
Artikel 13
I
Indien op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst het
desbetreffende paard voor wedstrijden staat ingeschreven, kunnen deze
inschrijvingen door de verkoper niet teniet worden gedaan.
II
Indien op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst voor
het desbetreffende paard voor-aangifte is gedaan, blijft het lopen op
naam van de verkoper. Eventueel te innen prijzen worden aan hem
uitgekeerd, terwijl de kosten bij hem in rekening worden gebracht.
III
Indien de koper nog niet in het Register van Deelnemers is ingeschreven
en/of nog geen vergunning van de N.D.R. heeft gekregen om aan de koersen
deel te nemen, kan de verkoper -tot het moment waarop aan de gestelde
voorwaarden is voldaan- toestemming verlenen dat het paard blijft
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deelnemen op zijn naam. Deze toestemming moet duidelijk op het
verkoopformulier kenbaar worden gemaakt. Zolang het paard op naam van de
verkoper blijft deelnemen, blijft deze aansprakelijk.
Artikel 14
I
Het laten registreren van een eigendomsovergang op grond van een
schijnovereenkomst of het ondernemen van pogingen daartoe, dan wel het
verlenen van medewerking daaraan is verboden.
II
Is de N.D.R. van oordeel dat een overschrijving van een paard wordt
aangeboden waaromtrent vast staat dat deze het gevolg is van een
schijnovereenkomst, dan wordt de desbetreffende overschrijving geweigerd.

VOORWAARDEN
Artikel 15
I
Op het verkoopformulier kunnen voorwaarden waaronder de koopovereenkomst
is aangegaan, worden vermeld, dit met inachtneming van het bepaalde in
artikel 55 lid III van het Algemeen Wedstrijd Reglement en artikel 5, lid
II van het Registratie en Stamboek Reglement.
Voor de registratie van voorwaarden zullen zowel de verkoper als de koper
een door de N.D.R. vast te stellen bedrag verschuldigd zijn.
II
Niet op het verkoopformulier vermelde voorwaarden kunnen op een later
tijdstip niet worden ingeschreven.
III
De voorwaarden zoals bedoeld in lid I zijn voorwaarden waaronder de
koopovereenkomst is aangegaan. Zij betreffen de rechten en plichten van
de koper, verkoper en eventuele vorige eigenaren. Bedoelde voorwaarden
moeten door partijen strikt te worden nageleefd. De N.D.R. houdt hierop
toezicht.
IV
De op het verkoopformulier vermelde voorwaarden worden in het Stamboek
aangetekend.
V
De N.D.R. weigert inschrijving van voorwaarden indien naar haar oordeel
daartoe gronden aanwezig zijn.
VI
Voorwaarden van financiële aard moeten worden voldaan door overboeking op
de
door
de
N.D.R.
ten
behoeve
van
eigenaren
aan
te
houden
rekening-courant.
VII
Wanneer aan de voorwaarden is voldaan of van de partij door wie de
voorwaarden zijn gesteld een schriftelijke verklaring is ontvangen, dat
deze als vervallen kunnen worden beschouwd, wordt tot doorhaling daarvan
overgegaan.
VIII Bij verkoop en koop van een paard of een deel daarvan, dat reeds met de
door de N.D.R. geaccepteerde voorwaarden is bezwaard, is de verkoper
verplicht hiervan melding te maken op het verkoopformulier. Bij verzuim
wordt de verkoper aansprakelijk gesteld voor de daaruit voortvloeiende
schade, die door betrokkene wordt geleden.
IX
Door de N.D.R. wordt geen medewerking verleend aan overschrijving van een
paard in een buitenlands Stamboek, indien daarop nog voorwaarden rusten,
tenzij belanghebbende schriftelijk heeft verklaard, dat daartegen geen
bezwaar wordt gemaakt.
X
Geschillen over de uitleg van voorwaarden worden op verzoek van de niet
gerede partij c.q. ambtshalve en in hoogste instantie door de N.D.R.
beslecht.

DE VERKOPEN DIE TOT STAND KOMEN NA DEELNEMING AAN EEN
CLAIMKOERS
BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 16
6

I

II
III
IV

V

VI

Een claimkoers is een draverij of ren, die als zodanig is uitgeschreven
en bestemd voor startgerechtigde paarden, ingeschreven in één der Stamboeken van de N.D.R.. Een paard wordt door de desbetreffende eigenaar
c.q. eigenaren met het oog op verkoop aangeboden door voor-aangifte c.q.
inschrijving voor een claimkoers. Een aangeboden paard kan voor aanvang
van de claimkoers door een gegadigde voor de koopsom worden geclaimd,
door welke claim nog geen koopovereenkomst tot stand komt.
De procedure op de wedstrijddag ten aanzien van claimkoersen, zoals het
innemen en beoordelen van claimformulieren, het toewijzen, zonodig loten
en openbaar maken van de claims, wordt uitgevoerd door de
Claimcommissie.
Een koopovereenkomst komt alleen tot stand, indien door tussenkomst van
de Claimcommissie het geclaimde paard aan één gegadigde is toegewezen,
dan wel aan meer gegadigden door loting is toegewezen. Alsdan komt een
koopovereenkomst tot stand tussen de eigenaar, die het paard ter
verkoop heeft aangeboden en de gegadigde wiens claim door toewijzing is
gehonoreerd. De N.D.R. is geen partij bij die overeenkomst.
De Claimcommissie wordt samengesteld door de N.D.R. en bestaat uit 4
leden, waaronder een Voorzitter en een Secretaris.
Wanneer in de onderstaande artikelen staat vermeld de eigenaar, moet
indien het paard toebehoort aan meer dan één eigenaar, worden gelezen als
eigenaren.
Bij de voor-aangifte c.q. inschrijvingen moet het desbetreffende paard
aangegeven c.q. ingeschreven worden voor de desbetreffende claimkoers.
Dit gaat vergezeld van:
a.
een door de eigenaar (verkoper) volledig en ondertekend verkoopmulier, zoals omschreven in artikel 11, lid I;
b.
het Bewijs van Inschrijving van het paard;
c.
voor zover van toepassing, het bijbehorende paspoort van het paard;
d.
een door de eigenaar opgemaakte en ondertekende gezondheidsverklaring waarin de eigenschappen en/of gebreken van het desbetreffende paard, ten tijde van de voor-aangifte c.q. inschrijving
die van belang zijn voor het normaal gebruik als koerspaard, staan
vermeld. Eigenschappen en/of gebreken van het desbetreffende
paard, geconstateerd na de voor-aangifte c.q. inschrijving, die
van belang zijn voor het normaal gebruik als koerspaard, moeten
alsnog door middel van een door de eigenaar opnieuw opgemaakte en
ondertekende gezondheidsverklaring uiterlijk één uur voor de aanvang van de claimkoers bij de Claimcommissie worden gemeld en
ingediend gedurende het tijdstip van de aangifte van de paarden.
Voor de gezondheidsverklaring wordt gebruik gemaakt van het door de
N.D.R. voorgeschreven formulier.
Gegadigden hebben op verzoek de mogelijkheid deze verklaring(en)
in te zien vanaf het tijdstip van de sluiting van de aangifte
paarden tot uiterlijk 30 minuten vóór het in het programma aangegeven starttijd van de desbetreffende claimkoers.
Op het door de eigenaar ingediende verkoopformulier wordt onder
het gedeelte voor de voorwaarden vermeld:
a.
de baan, de datum van de wedstrijddag en het nummer van de
claimkoers waarvoor het desbetreffende paard is aangegeven
c.q. ingeschreven;
b.
voor welk basisbedrag het paard geclaimd kan worden.
Met het indienen van een verkoopformulier onderwerpt iedere verkoper zich aan de bepalingen met betrekking tot claimkoersen, alsmede de bepalingen inzake de uitschrijving van de claimkoers. Het
indienen van een verkoopformulier zonder meer is voldoende om
kennis van deze bepaling aanwezig te achten.
Het basisbedrag wordt, overeenkomstig een door de N.D.R. vastgesteld en in het Officieel Bulletin gepubliceerd percentage, door
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VII

VIII
IX

de N.D.R. verhoogd met een bedrag gerelateerd aan het geslacht en
leeftijd van het desbetreffende paard. De N.D.R. heeft de bevoegdheid om voor alle paarden in een claimkoers ontheffing te verlenen van
deze bepaling. Een verleende ontheffing wordt in de uitschrijving
gepubliceerd.
De koopsom (basisbedrag plus eventuele verhoging overeenkomstig
het gestelde in lid VI) van ieder paard wordt in het koersprogramma
gepubliceerd. De koopsom is inclusief B.T.W.
Claims worden door gegadigden uitgebracht voor de in het programma
vermelde koopsom. Indien het programma een drukfout bevat, geldt als
koopsom het basisbedrag, zoals vermeld op het verkoopformulier, eventueel vermeerderd met bedoelde verhoging.
Het paard, dat aan een claimkoers deelneemt moet, met toepassing van artikel 43 van het Algemeen Wedstrijdreglement, op de
desbetreffende koersdag worden aangeboden voor identiteitscontrole.
Indien de Claimcommissie niet in het bezit is van het verkoopformulier of van bedoelde gezondheidsverklaring, neemt het ter verkoop
aangeboden paard niet aan de claimkoers deel.

VOORWAARDEN
Artikel 17
I
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 16, lid V, ad. a en
ad. b. is het niet mogelijk een paard aan te bieden, dat op het moment van de voor-aangifte c.q. inschrijving voor de desbetreffende
claimkoers op enigerlei wijze is bezwaard met voorwaarden, dan wel
is verhuurd.
II
Iedere gegadigde wordt geacht voor zichzelf een claim te hebben ingediend. Een gegadigde is daarvoor jegens de verkoper hoofdelijk aansprakelijk.
III
Een claim kan niet worden uitgebracht door de trainer en de rijder van
het desbetreffende paard. Ingeval van mede-eigendom kan geen claim
worden uitgebracht door de mede-eigenaar.
IV
Het is een gegadigde niet toegestaan in een claimkoers meer dan één
paard te claimen.
V
Alleen daadwerkelijk in de desbetreffende claimkoers gestarte paarden
kunnen worden geclaimd.

CLAIM PROCEDURE EN AFLEVERING VAN HET PAARD
Artikel 18
I
De gegadigde heeft de mogelijkheid, vanaf het tijdstip van de sluiting van de aangifte paarden tot uiterlijk 30 minuten vóór het in
het programma aangegeven starttijd van de desbetreffende claimkoers,
zijn claim met de koopsom voor het desbetreffende paard uit te
brengen bij de Voorzitter van de Claimcommissie. Ingeval van overmacht is de Claimcommissie bevoegd de genoemde tijdstippen te wijzigen.
II
Met het uitbrengen van een claim onderwerpt iedere gegadigde zich aan
de bepalingen met betrekking tot claimkoersen alsmede de bepalingen
inzake de uitschrijving van de claimkoers. Het uitbrengen van een claim
zonder meer is voldoende om kennis van deze bepalingen aanwezig te
achten.
Het uitbrengen van een claim vindt plaats door middel van het indienen
van een volledig ingevuld en ondertekend -door de N.D.R. voorgeschreven- claimformulier. Daarbij moet een geldig legitimatiebewijs
worden getoond, waarvan een gewaarmerkte kopie wordt gemaakt. Indien een
koper bij een toewijzing van zijn claim de koopsom niet contant betaalt,
8

moet tevens een onherroepelijke bankgarantie bij het claimformulier
worden afgegeven.
III
Op het door de gegadigde ingediende claimformulier wordt vermeld:
a.
de persoonlijke gegevens van de gegadigde: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en -indien van toepassing- het rekeningcourantnummer bij de N.D.R.;
b.
datum, tijdstip, nummer en naam van de desbetreffende claimkoers;
c.
het door hem geclaimde paard;
d.
tegen welke koopsom hij het paard wil claimen;
e.
op welke wijze de koper een toegewezen paard betaalt.
IV
Direct na ontvangst worden alle ingediende claims door de Claimcommissie op hun volledigheid beoordeeld. Een niet volledig ingevuld claimformulier of het ontbreken van bedoelde bankgarantie wordt niet
beschouwd als een rechtsgeldig uitgebrachte claim en wordt door de Claimcommissie bij de toewijzing van een claim buiten beschouwing gelaten.
V
10 Minuten na bekendmaking van de officiële uitslag van de claimkoers
zal de Claimcommissie de uitgebrachte claim(s) per koers en per paard
toewijzen en openbaar maken. De Claimcommissie vermeldt op het
desbetreffende claimformulier of het paard is toegewezen, dan wel niet is
toegewezen. Het claimformulier wordt alsdan door de verkoper mede ondertekend en geldt tussen partijen als schriftelijke koopovereenkomst.
VI
Indien meerdere claims op hetzelfde paard zijn uitgebracht, gaat de
Claimcommissie over tot loting en daarbij wijst het lot uit aan
welke gegadigde het paard is toegewezen.
VII
Na toewijzing dient het toegewezen paard onmiddellijk door de verkoper,
of in voorkomende gevallen zijn trainer, op de koersbaan te worden afgeleverd aan de koper, tenzij verkoper en koper een andere regeling overeenkomen. Het paard wordt afgeleverd met halster en op het beslag waarmee
het paard in de desbetreffende claimkoers heeft deelgenomen. Tevens wordt
-voor zover van toepassing- het bij het paard behorende
vaccinatiebewijs overhandigd.
VIII Een koper moet onmiddellijk na afloop van de wedstrijddag of op eerste verzoek direct na toewijzing, de koopsom van het toegewezen paard
in euro's aan de verkoper voldoen.
IX
Tot het moment van toewijzing blijft het paard voor rekening en risico van de verkoper. Vanaf het moment van toewijzing is het toegewezen
paard voor rekening en risico van de koper.
X
Ingeval de verkoper het toegewezen paard weigert af te leveren aan de
koper, is de verkoper voor het niet afleveren verantwoordelijk en kan
deze met toepassing van artikel 44 worden geschorst.
XI
Ingeval de koper het toegewezen paard weigert af te nemen, wordt deze in
voorkomende gevallen met toepassing van artikel 44 geschorst.
XII
Een koper heeft tot 10 minuten na het bekend maken van de officiele
uitslag, ingeval van gebleken kreupelheid bij een geclaimd paard tijdens de claimkoers of na afloop van de claimkoers tot het moment van
bekendmaken van de officiele uitslag -dit ter beoordeling van de Claimcommissie en zonodig na overleg met de Wedstrijddierenarts- de mogelijkheid zijn op het desbetreffende paard uitgebrachte claim bij de
Claimcommissie in te trekken. Indien er meer gegadigden zijn vindt alsdan
opnieuw loting plaats tussen de overige gegadigden die hun claim hebben
gehandhaafd. Bij overlijden van een geclaimd paard,
tijdens de claimkoers of na afloop van de claimkoers tot het moment
van toewijzing, vervalt de op het desbetreffende paard uitgebrachte
claim.
XIII Binnen 30 dagen na toewijzing in een claimkoers mag het paard niet in
eigendom van de verkoper voor een volgende koers worden aangegeven c.q.
ingeschreven, tenzij het paard in een volgende claimkoers wederom is
toegewezen.
Artikel 19
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I
II
III
IV

Het overtreden van enige bepaling inzake dit reglement is strafbaar.
Alle geschillen, voortvloeiende uit de rechtsbetrekking tussen verkoper en koper betreffende hun rechten en plichten, worden onderling en
naar de wettelijke bepalingen van het Nederlandse Recht beslecht.
De N.D.R., dan wel functionarissen van de N.D.R. kunnen op geen enkele
wijze door een verkoper, koper en/of derden aansprakelijk worden gesteld.
In alle gevallen, waarin deze artikelen en/of de bepalingen inzake uitschrijving van claimkoersen niet voorzien, beslist de Claimcommissie en
na afloop van de desbetreffende wedstrijddag de N.D.R.

DE VERHUUR EN HUUR
Artikel 20
I
Huurovereenkomsten betrekking hebbende op de verhuur en huur van
uitsluitend een geheel paard, zullen aan de N.D.R. worden medegedeeld
door inzending in drievoud van een door de verhuurder en huurder te
ondertekenen
daartoe
vastgesteld
formulier,
verder
te
noemen
verhuurformulier.
Verhuur van een paard dat toebehoort aan een persoon, die op grond van
het bepaalde in artikel 54 van het Algemeen Wedstrijdreglement en/of
artikel 3 van het Registratie en Stamboekreglement is uitgesloten, is
niet mogelijk.
II
De huurder en de verhuurder dienen het verhuurformulier binnen acht dagen
na dagtekening in te leveren bij de N.D.R.
III
Van de huurovereenkomst wordt door de afdeling Stamboek aantekening
gedaan.
IV
De periode waarover de huurovereenkomst is aangegaan, moet ten minste zes
maanden bedragen. Voortijdige ontbinding van de huurovereenkomst kan door
de N.D.R. slechts worden toegestaan in speciale gevallen, zoals
definitieve uitvoer, het voor de fokkerij bestemmen van koerspaarden en
dergelijke.
Verhuurder en huurder moeten daartoe een schriftelijk verzoek tot de
N.D.R. richten.
V
Op het verhuurformulier moet duidelijk worden vermeld voor welke
doeleinden het verhuurde paard mag worden benut.
VI
Voorwaarden waaronder de huurovereenkomst wordt aangegaan moeten op het
verhuurformulier worden vermeld en behoeven de goedkeuring van de N.D.R.
VII
De ten gevolge van de in lid VI bedoelde voorwaarden verschuldigde
bedragen worden niet automatisch via de rekening-courant van de N.D.R.
verrekend.
VIII Een huurovereenkomst, waarbij de verhuurder meer dan 50% van de gedurende
de huurtijd te winnen prijzen wordt toegekend, komt niet voor registratie
in aanmerking.
IX
Geschillen over de uitleg van voorwaarden, die op het verhuurformulier
staan vermeld, worden ambtshalve en in hoogste instantie beslecht door de
N.D.R.
X
Het laten registreren van een verhuur c.q. huur op grond van een
schijnovereenkomst of het ondernemen van pogingen daartoe, dan wel het
verlenen van medewerking daaraan is verboden.
XI
Voor de registratie van een verhuur zijn zowel de huurder als verhuurder
een door de N.D.R. vast te stellen bedrag verschuldigd.

DE REKENING-COURANT
Artikel 21
I
De N.D.R. stelt voor iedere deelnemer het openen van een rekening-courant
verplicht. Eenzelfde verplichting geldt voor degene die na doorhaling van
zijn inschrijving uit het Deelnemersregister aanspraak blijft maken op de
uitkering van fokpremies.
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II

III

IV

V
VI

VII

VIII

IX

De N.D.R. draagt er zorg voor, dat iedere deelnemer na afsluiting van het
maandoverzicht in het bezit wordt gesteld van een afschrift van zijn
rekening-courant, voor zover er in de desbetreffende maand mutaties
hebben plaatsgevonden.
De rekening-couranthouder, zoals bedoeld in lid I, moet beschikken
over een bankrekening, teneinde het automatisch boeken van tegoeden en
afboeken van vorderingen op grond van het deelnemerschap aan de wedsport en/of fokkerij mogelijk te maken.
De rekening-couranthouder is verplicht de bankrekening, zoals bedoeld
in lid III, bij doorlopende volmacht open te stellen voor het op basis
van de maandafrekening volledig bijschrijven van het positieve saldo,
dan wel het afschrijven van het negatieve saldo, zoals deze blijkt uit
het maandoverzicht.
De rekening-couranthouder is verplicht de bankrekening van voldoende
saldo te voorzien, teneinde de afschrijving van een eventueel negatief
saldo mogelijk te maken.
Ingeval naar het oordeel van de rekening-couranthouder, in het maandoverzicht foutieve boekingen zijn verwerkt, moet dit binnen veertien
dagen na ontvangst van het maandoverzicht aan de N.D.R. worden
gemeld, teneinde tijdige correctie van de gegevens mogelijk te maken en
om het gecorrigeerde saldo te kunnen verwerken in de maandelijkse bankafrekening.
Indien aan de hand van de door de bank verstrekte gegevens mocht blijken, dat de rekening-couranthouder over geen- of onvoldoende saldo beschikt, waardoor niet aan de verplichtingen jegens de N.D.R. wordt
voldaan, zal de N.D.R. betrokkene daarvan in kennis stellen
en vervolgens acht dagen in de gelegenheid stellen om bedoeld saldo
alsnog aan te zuiveren.
Ingeval de rekening-couranthouder niet aan de verplichting, zoals gesteld
in lid VII wordt voldaan, plaatst de N.D.R. de betrokkene op de lijst van
onbetaalde gelden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 45 tot en
met artikel 47.
Storting, dan wel opnemen van gelden in rekening-courant op het kantoor
van de N.D.R. is niet mogelijk.

DE VERGUNNING TOT DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN ALS EIGENAAR
Artikel 22
I
Natuurlijke personen, rechtspersonen en personenvennootschappen die
krachtens een door de N.D.R. afgegeven vergunning bevoegd zijn verklaard
om als eigenaar van paarden aan wedstrijden deel te nemen worden als
deelnemer aan de wedstrijdsport beschouwd.
II
De aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning wordt aan de N.D.R.
gericht. De N.D.R. kan de vergunning weigeren.
III
De vergunning kan worden verleend voor een door de N.D.R. vooraf vast te
stellen periode, die aan de betrokkene bekend wordt gemaakt.
IV
De N.D.R. trekt de vergunning in wanneer de eigenaar niet meer aan de
gestelde eisen voldoet.
Tegen deze maatregel kan betrokkene bezwaar aantekenen bij het
Tuchtcollege, op de wijze zoals bepaald in artikel 43 lid VII en lid X.
V
Deelneming van buitenlandse eigenaren is mogelijk overeenkomstig de
bepalingen geldend in het land van herkomst met inachtneming van het
bepaalde in artikel 42. De N.D.R. beslist in hoogste instantie over
deelneming, zonodig na overleg te hebben gepleegd met de organisatie van
het land van herkomst.
VI
De door de N.D.R. vastgestelde kosten inzake de vergunning zijn jaarlijks
verschuldigd.
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DE AANGENOMEN NAAM
Artikel 23
I
Een eigenaar of een combinatie van eigenaren is gerechtigd aan
wedstrijden deel te nemen onder aangenomen naam, mits deze door de N.D.R.
is goedgekeurd. Deze goedkeuring kan telkens voor één jaar verlengd
worden.
II
Voor de registratie van een aangenomen naam is jaarlijks een door de
N.D.R. vast te stellen bedrag verschuldigd.
III
Indien een eigenaar onder aangenomen naam deelneemt zullen alle paarden
die hem geheel toebehoren onder die naam aan de wedstrijden moeten
deelnemen.
IV
Indien een combinatie van eigenaren onder een aangenomen naam deelneemt,
zullen alle paarden waarvan deze combinatie eigenaar is, onder die naam
aan de wedstrijden moeten deelnemen.

DE FOKKERS
Artikel 24
I
Personen in het bezit van paarden die op grond van terzake geldende
bepalingen voor de fokkerij worden benut, worden als deelnemer aan de
fokkerij beschouwd.
Elke persoon in die hoedanigheid verkrijgt automatisch toestemming om aan
de fokkerij deel te nemen, dit met inachtneming van het bepaalde in dit
artikel.
II
Een merrie wordt geacht voor de fokkerij te worden benut, nadat zij voor
de eerste maal is gedekt; een hengst nadat de eigenaar te kennen heeft
gegeven de hengst voor dekdiensten te zullen gaan benutten en de daarvoor
benodigde toestemming is verkregen.
III
De deelnemer aan de fokkerij wiens naam, op eigen verzoek uit het
Deelnemers Register is geschrapt, behoudt zijn aanspraken op fokpremies,
tenzij op grond van het bepaalde in artikel 3, lid IV van het Registratie
en Stamboek Reglement het recht op uitkering van fokpremies is komen te
vervallen.

DE TRAINERS
ALGEMEEN
Artikel 25
I
Personen die krachtens een door de N.D.R. afgegeven vergunning bevoegd
zijn verklaard paarden te trainen en te verzorgen, worden als deelnemer
aan de wedstrijdsport beschouwd.
De inschrijving geschiedt al naar gelang de verstrekte vergunning als:
a.
beroepstrainer;
b.
eigenaartrainer.
II
De N.D.R. trekt de vergunning in c.q. verlengt niet, indien betrokkene
niet meer voldoet aan de in de reglementen gestelde eisen.
Tegen deze maatregel kan betrokkene bezwaar aantekenen bij het
Tuchtcollege, op de wijze zoals bepaald in artikel 43 lid VII en lid X.
III
De trainer is er voor verantwoordelijk, dat al het bij hem werkzaam
zijnde personeel, waaronder tevens te verstaan personeel in los
dienstverband, zich houdt aan de reglementsbepalingen en door de N.D.R.
en baanorganisaties gegeven voorschriften en bepalingen.
IV
Deelneming van buitenlandse trainers is mogelijk overeenkomstig de
bepalingen voor deelneming geldend in het land van herkomst met
inachtneming van het bepaalde in artikel 42. De N.D.R. beslist in hoogste
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V

instantie over de deelneming, zonodig na overleg te hebben gepleegd met
de organisatie van het land van herkomst.
De door de N.D.R. vastgestelde kosten inzake de vergunning zijn jaarlijks
verschuldigd.

BEROEPSTRAINERS
ALGEMEEN
Artikel 26
I
Een vergunning als beroepstrainer wordt uitgereikt aan personen die:
a.
aan de kwalificaties voor een vergunning heeft voldaan;
b.
de door de N.D.R. voorgeschreven opleidingen voor beroepstrainers
met goed gevolg hebben doorlopen;
c.
de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt;
d.
tenminste 4 jaar door een verbintenis -zoals bedoeld in artikel 28met een beroepstrainer verbonden zijn geweest;
e.
als rijder:
- van Dravers tenminste 30 overwinningen hebben behaald;
- van Volbloeds tenminste 20 overwinningen hebben behaald.
f.
beschikken over een keuringsbewijs, afgegeven door een bureau voor
medische sportkeuring, waaruit volledige geschiktheid voor deelname
aan de sport blijkt. Dit keuringsbewijs mag niet ouder zijn dan één
jaar.
II
In bijzondere gevallen kan de N.D.R. aan de afgifte van een vergunning
speciale voorwaarden verbinden, dan wel afwijken van de eisen zoals
gesteld in lid I.
III
Personen in het bezit van een vergunning als eigenaartrainer van Dravers
kunnen in het bezit van een vergunning als beroepstrainer van Dravers
worden gesteld, wanneer zij:
a.
tenminste 10 jaren in bezit zijn van een vergunning als
eigenaartrainer van Dravers;
b.
tenminste 50 overwinningen als eigenaarrijder hebben behaald;
c.
beschikken over een entrainement, gelegen buiten de wedstrijdbanen;
d.
met goed gevolg examen hebben afgelegd waaruit de geschiktheid als
beroepstrainer blijkt.
IV
Personen in het bezit van een vergunning als eigenaartrainer van
Volbloeds en/of Arabische Volbloedpaarden kunnen in het bezit van een
vergunning als beroepstrainer van Volbloeds worden gesteld, wanneer zij:
a.
tenminste 4 jaren in het bezit zijn van een vergunning als
eigenaartrainer van Volbloeds en/of Arabische Volbloedpaarden;
b.
tenminste 10 overwinningen als eigenaartrainer van Volbloeds en/of
Arabische Volbloedpaarden hebben behaald;
c.
met goed gevolg een examen hebben afgelegd, waaruit geschiktheid
als beroepstrainer blijkt.
Een voorlopige vergunning als beroepstrainer kan worden afgegeven, indien
aan de cursus voor beroepstrainer wordt deelgenomen.

BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Artikel 27
I
Een beroepstrainer kan een schriftelijke overeenkomst aangaan met één of
meer eigenaren tot het trainen van hun paarden.
II
De in de overeenkomst te stellen voorwaarden mogen niet strijdig zijn met
enig door de N.D.R. vastgesteld reglement.

OPLEIDEN VAN LEERLINGEN
Artikel 28
I
De bevoegdheid tot het opleiden van leerlingen is voorbehouden
personen in het bezit van een vergunning als beroepstrainer.
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II

III

IV
V

VI

VII
VIII

De N.D.R. kan toestemming tot het opleiden van leerlingen bij wijze van
maatregel onthouden.
Tegen deze maatregel kan betrokkene bezwaar aantekenen bij het
Tuchtcollege, op de wijze zoals bepaald in artikel 43 lid VII en lid X.
De opleiding van een leerling kan eerst een aanvang nemen nadat de
trainer met de leerling een verbintenis voor tenminste één jaar is
aangegaan. Daartoe moet een door de N.D.R. vastgesteld formulier, de
leerling-verbintenis -verder te noemen verbintenis- volledig ingevuld en
ondertekend door de trainer, de leerling en bij minderjarigheid van de
leerling tevens door zijn wettelijke vertegenwoordiger, in drievoud bij
de N.D.R. worden ingeleverd. De verbintenis behoeft de goedkeuring van de
N.D.R., hetgeen blijkt uit de ondertekening van de verbintenis door of
namens de N.D.R.. Eén exemplaar van de verbintenis blijft onder berusting
van de N.D.R., de twee overige exemplaren worden respectievelijk in bezit
gesteld van de trainer en de leerling.
De verbintenis bepaalt in algemene zin dat:
a.
de leerling voor tenminste 50% in loondienst is bij de trainer
met wie de leerling een verbintenis is aangegaan;
b.
de leerling moet werken op het entrainement en aldaar tenminste
een 50% dagtaak heeft;
c.
de N.D.R. bevoegd is maatregelen te treffen, die het nodig acht,
ingeval de trainer, dan wel de leerling de voorschriften, die uit
de verbintenis voortvloeien niet nakomt;
d.
de leerling in het bezit wordt gesteld van een vergunning als
leerling-pikeur nadat de leeftijd van 16 jaar is bereikt en met
goed gevolg een rijvaardigheidsproef en een theoretisch examen is
afgelegd, zoals bepaald in artikel 31, lid IX;
e.
de verbintenis automatisch komt te vervallen, wanneer de leerling
de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt.
In de verbintenis zijn de wederzijdse verplichtingen trainer-leerling
vastgelegd.
De N.D.R. oefent toezicht uit op de naleving van de in de verbintenis en
de reglementen omschreven verplichtingen. Op verzoek van één van de
partijen kan de N.D.R. -na partijen te hebben gehoord- wijzigingen in de
verbintenis aanbrengen, indien het van oordeel is dat de prestaties niet
in
overeenstemming
zijn
met
de
in
de
verbintenis
omschreven
verplichtingen.
De N.D.R. kan -na partijen te hebben gehoord- bij wijze van maatregel een
verbintenis ontbinden wanneer zij van oordeel is dat:
a.
de opleiding door de trainer niet aan de gestelde eisen voldoet of
de prestaties van de leerling, al dan niet door zijn schuld,
ernstig te wensen overlaat;
b.
de leerling een betere opleiding kan genieten bij een andere
trainer, die bereid is de leerling op een voor deze tenminste even
gunstige voorwaarden in dienst te nemen;
c.
de leerling de door de N.D.R. voorgeschreven opleiding(en) aan
een door de N.D.R. erkende onderwijsinstelling voor
Hippische
Beroepsopleidingen niet meer wenst, of mag volgen;
d.
niet langer wordt voldaan aan de in de verbintenis gestelde voorwaarden.
Tegen de in ad. a. tot en met ad. d. genoemde maatregelen kan door zowel
de trainer als de leerling bezwaar worden aangetekend op de wijze, zoals
bepaald in artikel 43, lid VII en lid X.
De N.D.R. keurt voortijdige ontbinding van de verbintenis dan wel
overgeschrijving op naam van een andere beroepstrainer goed indien
betrokkenen zich hiermee schriftelijk akkoord verklaren.
De trainer is verplicht zijn leerling te laten deelnemen aan de door de
N.D.R. voor leerlingen voorgeschreven
opleiding(en) op door de N.D.R.
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IX
X
XI

vast
te
stellen
tijdstippen
aan
de
door
de
N.D.R.
erkende
onderwijsinstelling voor Hippische Beroepsopleidingen.
De trainer is tegenover zijn leerling aansprakelijk voor uitbetaling van
alle hem toekomende gelden en vergoedingen.
Leerlingen met een door de N.D.R. goedgekeurde verbintenis worden
ingeschreven in het Deelnemersregister van de N.D.R. en als deelnemer aan
de wedstrijdsport beschouwd.
De door de N.D.R. vastgestelde kosten inzake de registratie van een
verbintenis, ten laste van de beroepstrainer, zijn jaarlijks verschuldigd.

IN PENSION NEMEN VAN PAARDEN
Artikel 29
I
Een beroepstrainer traint en verzorgt paarden van één of meer eigenaren
tegen betaling van de kosten.
II
Elke beroepstrainer is verplicht tot het vaststellen van een bedrag, dat
hij per paard maandelijks als pensionprijs bij de eigenaar in rekening
brengt. Hij is verplicht daarbij aan te geven welke dienstverleningen en
leveringen in deze prijs begrepen zijn.
III
De N.D.R. kan in samenspraak met de organisatie van beroepstrainers
overgaan tot het vaststellen van een richtlijn voor het in rekening
brengen van pensionprijzen en deze publiceren in het Officieel Bulletin.
IV
Indien tot wijziging van de pensionprijs wordt overgegaan, stelt de
trainer de desbetreffende eigenaren hiervan tenminste één maand voor de
datum van ingang op de hoogte.
V
De opgave van in training zijnde paarden zoals bepaald in artikel 18 lid
V van het Algemeen Wedstrijd Reglement, wordt beschouwd als de aanmelding
van een overeenkomst aangegaan tussen eigenaar en trainer. Deze
overeenkomst is voor zowel de trainer als de eigenaar opzegbaar met een
termijn van 30 dagen.
VI
Eigenaren en trainers die zich niet houden aan de termijn zoals bepaald
in lid V, zullen per maand aan wederpartij verschuldigd zijn een bedrag
gebaseerd op 30 dagen pensiongeld per paard, gerekend vanaf de dag
volgend op de dag waarop de overeenkomst is opgezegd.
VII
Alle eigenaren c.q. mede-eigenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
financiële verplichtingen jegens de trainer.

EIGENAARTRAINERS
Artikel 30
Een vergunning als eigenaartrainer kan worden uitgereikt aan personen, die aan
de volgende eisen voldoen:
a.
zijn ingeschreven in het Register van Deelnemers;
b.
vergunning hebben gekregen om als eigenaar aan wedstrijden deel te nemen;
c.
de minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
d.
de door de N.D.R.
voorgeschreven opleidingen voor eigenaartrainer met
goed gevolg hebben doorlopen;
e.
beschikken over een keuringsbewijs, afgegeven door een bureau voor
medische sportkeuring, waaruit volledige geschiktheid voor deelname aan
de sport blijkt. Dit keuringsbewijs mag niet ouder zijn dan één jaar.

DE RIJDERS
ALGEMEEN
Artikel 31
I
Personen, ingeschreven in het Register van Deelnemers, die krachtens een
door de N.D.R. afgegeven vergunning bevoegd zijn verklaard om paarden in
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wedstrijden te rijden, worden als deelnemer aan de wedstrijdsport
beschouwd.
Al naar gelang de hoedanigheid worden vergunningen verstrekt als:
a.
amateurrijder;
b.
montérijder;
c.
eigenaarrijder;
d.
pikeur;
e.
leerlingpikeur;
f.
jockey;
g.
leerlingjockey.
De N.D.R. kan in bijzondere gevallen vergunning tot deelneming aan
wedstrijden als rijder verlenen aan andere categorieën dan genoemd in lid
I.
Aan het uitreiken van een vergunning voor de verschillende categorieën
van rijders zoals bedoeld in lid I, zijn voorwaarden verbonden die in dit
reglement zijn omschreven.
De N.D.R. is gerechtigd van de voorwaarden, zoals bedoeld in lid III af
te wijken.
De aan een vergunning verbonden voorwaarden en startbevoegdheden zijn in
artikel 21 tot en met artikel 30 van het Algemeen Wedstrijd Reglement
opgenomen.
Iedere rijder zoals bedoeld in lid I, moet bij de aanvraag van de
rijvergunning een bewijs van goedkeuring overleggen, afgegeven door een
bureau voor medische sportkeuring, waaruit volledige geschiktheid voor
deelname aan de wedstrijdsport blijkt. Dit keuringsbewijs mag niet ouder
zijn dan één jaar.
Iedere rijder die de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt moet bij de
verlenging van de vergunning jaarlijks een bewijs van goedkeuring zoals voren bedoeld – overleggen
Aan het uitreiken van een vergunning voor de verschillende categorieën
van rijders, zoals bedoeld in lid I is geen maximum leeftijd gesteld, dit
met inachtneming van het bepaalde in artikel 39, lid I en lid II en
artikel 41, lid I en lid II.
Indien door de N.D.R. de noodzaak aanwezig wordt geacht, kan van elke
rijder, ongeacht zijn leeftijd, op elk gewenst moment worden verlangd dat
hij zich onderwerpt aan een keuring zoals bedoeld in lid VI.
De N.D.R. benoemt jaarlijks een commissie, die tenminste driemaal per
jaar -door het afnemen van een proef rijvaardigheid en een theoretisch
examen- een oordeel uitbrengt over personen, door wie een verzoek tot
uitreiking van een rijvergunning werd ingediend, zoals bedoeld in lid I.
De N.D.R. kan van rijders, zoals bedoeld in lid I onder ad. a. en ad. c.
alvorens tot verlenging over te gaan, verlangen dat opnieuw een
rijvaardigheidsproef en een theoretisch examen, zoals bedoeld in lid IX
worden afgelegd, wanneer in de twee aan de aanvraag voorafgaande jaren
niet aan een wedstrijd werd deelgenomen.
De N.D.R. trekt een rijvergunning in c.q. verlengt niet, indien
betrokkene naar het oordeel van de N.D.R. niet meer voldoet aan de in de
reglementen gestelde eisen.
Tegen deze maatregel kan betrokkene bezwaar aantekenen bij het
Tuchtcollege, op de wijze zoals bepaald in artikel 43 lid VII en lid X.
Alle rijders moeten tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen
verzekerd zijn.
Deelneming van buitenlandse rijders is mogelijk overeenkomstig de
bepalingen van deelneming, geldend in het land van herkomst met
inachtneming van het bepaalde in artikel 42. De N.D.R. beslist in hoogste
instantie over deelneming, zonodig na overleg te hebben gepleegd met de
organisatie van het land van herkomst.
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Op buitenlandse rijders is het bepaalde in lid XI, voor zover het
deelneming aan wedstrijden in Nederland betreft op overeenkomstige wijze
van toepassing.
De door de N.D.R. vastgestelde kosten inzake het verstrekken van de
rijvergunning zijn jaarlijks verschuldigd.

AMATEURRIJDERS
ALGEMEEN
Artikel 32
I
Vergunningen
als
amateurrijder worden uitsluitend uitgereikt aan
diegenen, die niet uit hoofde van hun beroep aan de wedstrijdsport
deelnemen of deelgenomen hebben, dit met inachtneming van het bepaalde in
artikel 33, artikel 34 en artikel 35.
II
De N.D.R. bepaalt wie beroepsmatig aan de wedstrijdsport deelnemen of
deelgenomen hebben.
III
a.
De N.D.R. verstrekt een vergunning als amateurrijder aan degenen
die aan de drafsport uit hoofde van hun beroep hebben deelgenomen.
Een schriftelijke aanvraag daartoe kan door betrokkene eerst worden
ingediend, na tenminste één jaar op geen enkele wijze beroepshalve
in de drafsport werkzaam te zijn geweest.
Voor personen, die als eigenaarrijder aan de drafsport hebben
deelgenomen geldt eveneens een wachttijd van één jaar.
Voor personen die als geregistreerde leerling in de drafsport
werkzaam zijn geweest en/of als leerlingpikeur aan wedstrijden
hebben deelgenomen is geen wachttijd van kracht.
Amateurrijders, die hun rijvergunning laten wijzigen in een
vergunning van andere aard komen opnieuw voor een vergunning als
amateurrijder in aanmerking, nadat in een periode van één jaar op
geen enkele wijze als rijder aan de wedstrijdsport werd
deelgenomen.
b.
De N.D.R. verstrekt een vergunning als amateurrijder degenen die
aan de rensport uit hoofde van hun beroep hebben deelgenomen.
Een schriftelijke aanvraag daartoe kan door betrokkene eerst worden
ingediend nadat tenminste drie jaar (leerling-jockey's een half
jaar)
op
geen
enkele
wijze
beroepshalve
in
de
rensport
werkzaamheden werden verricht.
Amateurrijders, die hun rijvergunning laten wijzigen in een
vergunning van andere aard komen opnieuw voor een vergunning als
amateurrijder in aanmerking, nadat in een periode van één jaar op
geen enkele wijze als rijder aan de wedstrijdsport werd
deelgenomen.
Ingeval een beroepsrijd(st)er rensport op grond van vorenstaande in
het bezit is gesteld van een vergunning als amateurrijder en de
vergunning wederom wil wijzigen in een beroepsvergunning, wordt
niet eerder dan één jaar na het tijdstip waarop de vergunning als
amateurrijder werd ingetrokken een vergunning als beroepsrijd(st)er
afgegeven.
IV
Amateurrijders, die als eigenaar onder aangenomen naam of in combinatie
met andere amateurrijders aan wedstrijden deelnemen, kunnen niet meer
vergunningen uitgereikt krijgen dan het aantal paarden dat in volledig
eigendom aan de combinatie toebehoort.

AMATEURRIJDERS DRAFSPORT
Artikel 33
I
Vergunningen om als amateurrijder aan wedstrijden deel te nemen, worden
uitgereikt aan degenen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en met
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III

goed gevolg een rijvaardigheidsproef en een theoretisch examen hebben
afgelegd, zoals bepaald in artikel 31, lid IX.
Een vergunning als amateurrijder zal, indien betrokkene in het bezit is
van een vergunning als eigenaartrainer, slechts kunnen worden uitgereikt,
indien betrokkene niet meer dan vijf paarden in training heeft.
Een vergunning als monté-rijder wordt uitgereikt aan een amateurrijder
die een examen voor monté-rijder met goed gevolg heeft afgelegd.

AMATEURRIJDERS RENSPORT
Artikel 35
Vergunningen om als amateurrijders/amatrices aan rennen te kunnen deelnemen
worden uitgereikt aan mannen/vrouwen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt
en met goed gevolg een rijvaardigheidsproef en theoretisch examen
hebben
afgelegd, zoals bepaald in artikel 31, lid IX.
Vergunningen om als amateurrijder aan rennen te kunnen deelnemen worden
uitgereikt aan degenen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en met goed
gevolg een rijvaardigheidsproef en theoretisch examen
hebben afgelegd, zoals
bepaald in artikel 31, lid IX.

EIGENAARRIJDERS DRAFSPORT
Artikel 36
I
Vergunning om als eigenaarrijders aan draverijen deel te nemen worden
uitgereikt aan personen van 18 jaar en ouder, die met goed gevolg een
rijvaardigheidsproef en een theoretisch examen hebben afgelegd, zoals
bepaald in artikel 31, lid IX.
II
Aan iedere combinatie van eigenaren wordt niet meer dan één vergunning
verstrekt.

BEROEPSRIJDERS
ALGEMEEN
Artikel 37
I
Vergunningen om als beroepsrijder aan wedstrijden te kunnen deelnemen,
worden uitgereikt aan personen, die beroepsmatig aan de wedstrijdsport
deelnemen.
II
Tot de categorie beroepsrijders worden geacht te behoren zij die aan de
wedstrijdsport deelnemen als:
a.
pikeur;
b.
leerlingpikeur;
c.
jockey;
d.
leerlingjockey.
III
Elke pikeur en jockey heeft de mogelijkheid een contract met één of meer
trainers aan te gaan tot het rijden van hun paarden.

PIKEURS
Artikel 38
I
Vergunningen om als pikeur aan draverijen te kunnen deelnemen, worden
uitgereikt aan personen van 18 jaar en ouder, die na tenminste 2 jaar
leerling
te
zijn
geweest
bij
een
beroepstrainer
tenminste
30
overwinningen hebben behaald en de door de N.D.R. voorgeschreven
opleiding met goed gevolg hebben doorlopen.
II
Eigenaarrijders kunnen na het behalen van 50 overwinningen als
eigenaarrijder voor een vergunning als pikeur in aanmerking komen,
wanneer met goed gevolg een theoretisch examen is afgelegd waaruit de
geschiktheid als beroepsrijder blijkt en wordt voldaan aan het bepaalde
in artikel 37 lid I.
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LEERLINGPIKEURS
Artikel 39
I
Vergunningen om als leerlingpikeur aan draverijen te kunnen deelnemen
worden uitgereikt aan personen, die:
a.
bij de eerste aanvraag de leeftijd van 30 jaar niet hebben bereikt;
b.
de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt;
c.
met goed gevolg een rijvaardigheidsproef en een theoretisch examen
heeft afgelegd, zoals bepaald in artikel 31, lid IX.
d.
tenminste 6 maanden door een verbintenis aan een beroepstrainer,
zoals bedoeld in artikel 28, zijn verbonden;
II
De vergunning als leerlingpikeur komt automatisch te vervallen:
a.
na het ontbinden van de leerling-verbintenis;
b.
na het bereiken van de 18-jarige leeftijd, wanneer 30 overwinningen zijn behaald en een leerling-verbintenis van tenminste
2 jaren met een beroepstrainer, zoals bedoeld in artikel 28 heeft
bestaan.
III
Ingeval een leerlingpikeur 30 overwinningen heeft behaald vóór de leeftijd van 18 jaar is bereikt, blijft de status als leerlingpikeur behouden
tot de leeftijd van 18 jaar is bereikt, hetgeen eveneens het geval is ongeacht de leeftijd, dit met inachtneming van het bepaalde in lid IIwanneer de leerling-verbintenis bij een beroepstrainer geen 2 jaren heeft
bestaan.
Indien de leerlingpikeur in zijn loopbaan met meerdere trainers een verbintenis heeft gehad, zullen bij de beoordeling van de tijdsduur van de
verbintenis, de looptijden van deze verbintenissen worden samengevoegd.

JOCKEY'S
Artikel 40
Vergunningen om als jockey aan rennen
personen van 18 jaar en ouder, die na
bij een beroepstrainer, zoals bedoeld
hebben behaald en de door de N.D.R.
hebben doorlopen.

te kunnen deelnemen worden uitgereikt aan
tenminste 2 jaar leerling te zijn geweest
in artikel 28, tenminste 20 overwinningen
voorgeschreven opleiding met goed gevolg

LEERLINGJOCKEY'S
Artikel 41
I
Vergunningen om als leerlingjockey aan rennen te kunnen deelnemen
worden uitgereikt aan personen, die:
a.
bij de eerste aanvraag de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben
bereikt;
b.
de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt;
c.
met goed gevolg een rijvaardigheidsproef en een theoretisch examen
heeft afgelegd, zoals bepaald in artikel 31, lid IX;
d.
tenminste 6 maanden door een verbintenis aan een beroepstrainer,
zoals bedoeld in artikel 28, zijn verbonden.
II
De vergunning als leerlingjockey komt automatisch te vervallen:
a.
na het ontbinden van de leerling-verbintenis;
b.
na het bereiken van de 30-jarige leeftijd;
c.
na het bereiken van de 18-jarige leeftijd, wanneer 20 overwinningen
zijn behaald en een leerling-verbintenis van tenminste 2 jaren met
een beroepstrainer, zoals bedoeld in artikel 28, heeft bestaan.
III
Ingeval een leerlingjockey 20 overwinningen heeft behaald vóór de leeftijd van 18 jaar is bereikt, blijft de status als leerlingjockey behouden
tot de leeftijd van 18 jaar is bereikt, hetgeen eveneens het geval is ongeacht de leeftijd, dit met inachtneming van het bepaalde in lid IIwanneer de leerling-verbintenis bij een beroepstrainer geen 2 jaren heeft
bestaan.
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Indien de leerlingjockey in zijn loopbaan met meerdere trainers een verbintenis heeft gehad, zullen bij de beoordeling van de tijdsduur van de
verbintenis, de looptijden van deze verbintenissen worden samengevoegd.

DE BUITENLANDSE DEELNEMERS
Artikel 42
I
De N.D.R. kan personen, die niet in het bezit zijn van de Nederlandse
nationaliteit als deelnemer aan de Nederlandse draf- en rensport
toelaten.
II
De bepalingen in dit reglement en de overige reglementen zijn op
buitenlandse deelnemers op gelijke wijze van toepassing.
III
Bij deelneming aan wedstrijden in Nederland zal elke deelnemer uit het
buitenland worden geacht de inhoud van de reglementen te kennen en
daarnaar te zullen handelen.
IV
De N.D.R. verbiedt een buitenlandse deelnemer de deelneming aan
wedstrijden indien de organisatie van het land van zijn herkomst niet
door de N.D.R. is erkend.
V
De N.D.R. kan van een in het buitenland gevestigde deelnemer, die de
Nederlandse nationaliteit bezit bij blijvende vestiging in Nederland
verlangen, dat wordt voldaan aan de desbetreffende aan het deelnemerschap
voor in Nederland gevestigde deelnemers gestelde eisen.
VI
Deelnemers uit het buitenland, die zich blijvend, dan wel voor langere
tijd (waaronder te verstaan het verblijf voor de duur van langer dan één
maand) in Nederland vestigen, zullen om te mogen deelnemen moeten voldoen
aan de voorwaarden die de N.D.R. nodig acht te stellen.

DE MAATREGEL EN HET AANTEKENEN VAN BEZWAAR TEGEN GENOMEN
MAATREGELEN
Artikel 43
I
Waar in de reglementen gesproken wordt van maatregelen worden deze niet
gerekend te behoren tot de straffen.
II
Uitsluitend ten aanzien van zaken die op grond van de reglementsbepalingen of vanwege door de N.D.R. gegeven voorschriften en bepalingen geen
strafbaar feit opleveren is de N.D.R. bevoegd tot het treffen van
maatregelen, indien dit voor een behoorlijk in overeenstemming met de
Statuten en reglementen functioneren van de draf- en rensport wenselijk
c.q. noodzakelijk is.
III
Aan geen door de N.D.R. te nemen maatregel, waartegen op grond van het
bepaalde in lid V bezwaar kan worden aangetekend, wordt uitvoering
gegeven, dan nadat de betrokken deelnemer daarvan schriftelijk in kennis
is gesteld en de termijn, zoals aangegeven in lid IV in acht is genomen.
IV
Aan een door de N.D.R. te nemen maatregel, waartegen op grond van het
bepaalde in lid V bezwaar kan worden aangetekend, wordt eerst uitvoering
gegeven na acht werkdagen na publikatie in het Officieel Bulletin.
Maatregelen waartegen geen bezwaar kan worden aangetekend kunnen zowel
door de N.D.R. en voor zover van toepassing, door het Comité onmiddellijk ten uitvoer worden gelegd.
V
Tegen door de N.D.R. genomen maatregelen bestaat de mogelijkheid bezwaar
aan te tekenen bij het Tuchtcollege, wanneer dit uitdrukkelijk
bij de reglementsbepaling, die tot de maatregel heeft geleid staat
vermeld.
VI
Het aantekenen van bezwaar, zoals vermeld in lid V leidt tot opschorting
van de maatregel.
VII
Het aantekenen van bezwaar geschiedt door betrokkene door middel van het
indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift -waarin tevens kenbaar wordt
gemaakt of op een mondelinge, dan wel schriftelijke behandeling prijs
wordt gesteld- bij de Secretaris van het Tuchtcollege uiterlijk acht
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IX

X

XI
XII

werkdagen
nadat
publikatie
in
het
Officieel
Bulletin
heeft
plaatsgevonden.
Het Tuchtcollege bedient zich bij de behandeling van de zaak bedienen van
het door betrokkene ingediende bezwaarschrift en de door de N.D.R
geproduceerde stukken waarop de maatregel berust. Verdere stukken worden
niet gewisseld.
Indien de beslissing van het Tuchtcollege tot gevolg heeft, dat de door
de N.D.R. genomen maatregel geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd of
gewijzigd, kan daaraan door niemand enig recht op schadeloosstelling
worden ontleend.
Voor het aantekenen van bezwaar is betrokkene verschuldigd € 90 ingeval
een schriftelijke behandeling, en € 180 ingeval een mondelinge
behandeling is verzocht, welk desbetreffend bedrag automatisch in
rekening-courant wordt verrekend.
Indien het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond wordt bevonden, wordt
het bedrag, zoals genoemd in lid X, geheel of gedeeltelijk op aanwijzing
van het Tuchtcollege gerestitueerd.
De beslissing van het Tuchtcollege, die onherroepelijk is, wordt in het
Officieel Bulletin gepubliceerd.

DE SCHORSING VAN DEELNEMERS
Artikel 44
I
Schorsing als deelnemer is een maatregel die uitsluitend door de N.D.R.
wordt genomen.
II
Schorsing als deelnemer brengt met zich mee, dat in de periode waarover
de schorsing zich uitstrekt niet langer geheel, dan wel ten dele aan de
wedstrijdsport en/of de fokkerij kan worden deelgenomen.
III
De N.D.R. gaat tot schorsing over wanneer een deelnemer:
a. is geplaatst op de lijst van onbetaalde gelden;
b. verkeert in staat van faillissement, surséance van betaling of onder
curatele is gesteld, of in andere gevallen waarin zich omstandigheden
voordoen, die een behoorlijke nakoming van verplichtingen jegens de
N.D.R. of jegens bij de draf- en rensport in organisatorisch verband
betrokken derden ernstig bedreigen;
c. op grond van het bepaalde in artikel 18, lid X weigert een paard af te
leveren;
d. op grond van het bepaalde in artikel 18, lid XI weigert een paard te
nemen.
IV
Opheffing van een schorsing vindt plaats, nadat betrokkene ten genoegen
van de N.D.R. de oorzaken die tot de schorsing hebben geleid heeft
weggenomen, dan wel naar aanleiding van een beslissing van het
Tuchtcollege op grond van het bepaalde in artikel 43 lid XII.
V
Paarden die geheel of gedeeltelijk in eigendom toebehoren aan een
eigenaar die is geschorst, worden gedurende de periode waarover de
schorsing zich uitstrekt uitgesloten van deelnemen aan de wedstrijdsport
en/of de fokkerij, dit met inachtneming van het gestelde in lid II.
VI
De beslissing van een schorsing wordt met redenen omkleed schriftelijk
aan betrokkene bekend gemaakt en in het Officieel Bulletin gepubliceerd.
VII
Tegen een door de N.D.R. opgelegde schorsing kan bezwaar worden
aangetekend bij het Tuchtcollege, op de wijze zoals bepaald in artikel 43
lid VII en lid X.

DE LIJST VAN ONBETAALDE GELDEN
Artikel 45
I
Plaatsing op de lijst van onbetaalde gelden
uitsluitend door de N.D.R. wordt genomen.
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een

maatregel,

die

II

Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen, hetgeen moet blijken
uit het saldo in rekening-courant bij de N.D.R., wordt elke deelnemer op
de lijst van onbetaalde gelden geplaatst.
III
Het bedrag, dat wegens plaatsing op de lijst van onbetaalde gelden
verschuldigd is, bepaalt de N.D.R. en wordt jaarlijks gepubliceerd in het
Officieel Bulletin.
IV
Plaatsing op de lijst van onbetaalde gelden wordt in het Officieel
Bulletin gepubliceerd. De publikatie wordt ongedaan gemaakt, zodra
betrokkene aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan en het
bedrag, zoals bedoeld in lid III heeft betaald.
Artikel 46
Plaatsing op de lijst van onbetaalde gelden brengt schorsing als deelnemer met
zich mee, zoals bepaald in artikel 44.
Artikel 47
I
Indien een deelnemer naar aanleiding van de stand van het saldo op
rekening-courant,
een
schriftelijke
aanmaning
tot betaling
heeft
ontvangen en ondanks deze aanmaning zonder geldige reden -dit ter
beoordeling van de N.D.R.- in gebreke blijft aan zijn verplichting te
voldoen, besluit de N.D.R. tot plaatsing op de lijst van onbetaalde
gelden.
II
Nadat het besluit, zoals bedoeld in lid I is genomen, wordt betrokkene
daarvan bij aangetekend schrijven in kennis gesteld en hem een periode
van tien dagen na verzenddatum worden gegeven om alsnog aan zijn
verplichtingen te voldoen. Maakt betrokkene van deze gelegenheid geen
gebruik, dan wordt tot plaatsing op de lijst van onbetaalde gelden
overgegaan en uitvoering worden gegeven aan het bepaalde in artikel 46.

DE SCHADELOOSSTELLING
Artikel 48
I
Indien naar het oordeel van de N.D.R. is komen vast te staan dat een
deelnemer aan een wedstrijd door foutief handelen van een functionaris
dan wel een mechanisch defect aan hulpmiddelen, die ten dienste van de
wedstrijdsport worden gebruikt, in zijn winkansen is benadeeld, wordt op
een daartoe strekkend schriftelijk verzoek tot uitkering van een
schadevergoeding overgegaan.
II
Indien de aanvraag betrekking heeft op een vergoeding die in relatie
staat met het prijzengeld, zal per deelnemend paard niet meer dan 50% van
de desbetreffende eerste prijs kunnen bedragen met een maximum van
€ 9.000 per schadezaak.
III
Het uit te keren bedrag zal niet gerekend worden te behoren tot het
prijzengeld.
IV
Een verzoek tot schadevergoeding moet binnen tien dagen na de dag waarop
de zaak zich heeft voorgedaan de N.D.R. hebben bereikt. Indiening van het
verzoek geschiedt door de eigenaar, diens gemachtigde of de trainer van
het desbetreffende paard.

DE ORGANISATIES
ALGEMEEN
Artikel 49
I
Koersgevende organisaties, die zich ten doel stellen het organiseren van
wedstrijden onder auspiciën van de N.D.R. en belangenorganisaties, die
zich ten doel stellen de belangen te behartigen van de draf- en rensport
en fokkerij, behoeven op grond van het bepaalde in artikel 3 ad. g. van
de Statuten erkenning van de N.D.R. om als zodanig te kunnen worden
beschouwd.
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II

III
IV
V

De N.D.R. gaat tot erkenning van de in lid I bedoelde organisaties over,
indien naar haar oordeel het belang van de draf- en rensport daarmee
gediend is en nadat de Statuten van de desbetreffende organisatie haar
goedkeuring hebben verkregen.
Later aan te brengen wijzigingen in de in lid II bedoelde Statuten
behoeven eveneens de goedkeuring van de N.D.R.
De N.D.R. trekt de verleende erkenning, bij wijze van maatregel, in
indien naar haar oordeel daartoe gerede aanleiding bestaat en nadat de
N.D.R. het bestuur van de desbetreffende organisatie heeft gehoord.
Elke erkende organisatie heeft de plicht om bij de vaststelling van haar
beleid rekening te houden met de Statuten en reglementen van de N.D.R..

KOERSGEVENDE ORGANISATIES
Artikel 50
I
Een koersgevende organisatie stelt zich als doel het organiseren van
wedstrijden
onder
auspiciën
van
en
in
overeenstemming
met
de
doelstellingen van de N.D.R.
II
Het is een erkende koersgevende organisatie niet toegestaan om zonder
toestemming van de N.D.R. draf- en/of rensportwedstrijden te organiseren,
die niet onder auspiciën van de N.D.R. worden gehouden.
III
Wedstrijden mogen slechts worden georganiseerd, indien overeenkomstig de
bepalingen van dit reglement en de overige reglementen van de N.D.R.
wordt gehandeld.
IV
Voor het organiseren van wedstrijden moet een koersgevende organisatie op
grond van het bepaalde in het Algemeen Wedstrijd Reglement voldoen aan
het bepaalde in artikel 3 tot en met artikel 5 voor zover het de
langebaan betreft; en het bepaalde in artikel 3, artikel 4 en artikel 6
van dat reglement voor zover het de kortebaan betreft.

BELANGENORGANISATIES
Artikel 51
I
Een belangenorganisatie stelt zich ten doel de behartiging van belangen
van specifieke groeperingen van deelnemers aan de draf- en rensport, dan
wel behartiging van belangen van koersgevende organisaties.
II
Per specifieke groepering erkent de N.D.R. één belangenorganisatie.
III
De N.D.R. kan van een erkende belangenorganisatie verlangen dat uitleg
wordt gegeven over het door haar gevoerde beleid.
Wordt een beleid gevoerd, dat strijdig is met de doelstelling dan is de
N.D.R. bevoegd de erkenning, zoals bedoeld in artikel 49 lid I op grond
van het bepaalde in artikel 49 lid IV in te trekken.

DE HEFFINGEN EN KOSTEN
HEFFINGEN
Artikel 52
I
Indien wegens het niet naleven van een voorschrift of bepaling een
heffing wordt opgelegd, wordt deze niet gerekend te behoren tot de
straffen. Bij vaststelling van de hoogte van de heffing worden de door de
N.D.R. vastgestelde en in het Officieel Bulletin gepubliceerde bedragen
gehanteerd en geen rekening gehouden met eerder opgelegde heffingen.
II
De N.D.R. is te allen tijde bevoegd heffingen vast te stellen.
Deze worden van kracht na publikatie in het Officieel Bulletin.
III
Indien door de N.D.R. niet anders is bepaald zullen de uit heffingen
verkregen gelden ten gunste van de huishouding van de N.D.R. worden
aangewend.
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KOSTEN
Artikel 53
I
Kosten worden in rekening gebracht wegens het verlenen van diensten, het
uitgeven van vergunningen, het doen van registraties en andere door de
N.D.R. te bepalen kosten. Deze worden in het Officieel Bulletin
gepubliceerd.
II
De N.D.R. is gerechtigd van iedere deelnemer de gelden te vorderen, die
ingevolge het bepaalde in lid I en de overige reglementen van de N.D.R.
omschreven financiële verplichtingen van deelnemers aan de N.D.R.
verschuldigd zijn.
III
Jaarlijks terugkerende kosten zijn verschuldigd per kalenderjaar.
IV
Opbrengsten, die voortvloeien uit het in rekening brengen van kosten,
vallen geheel ten deel aan de huishouding van de N.D.R., tenzij de N.D.R.
anders bepaalt.

HET OFFICIEEL BULLETIN
Artikel 54
I
Het Officieel Bulletin is het officieel orgaan van de N.D.R. Het
dient als informatiebron voor de deelnemer. Voor de in het Officieel
Bulletin
gedane
publikaties
draagt
uitsluitend
de
N.D.R.
de
verantwoordelijkheid.
II
In het Officieel Bulletin wordt gepubliceerd:
a.
de door de N.D.R. uitgevaardigde bepalingen en voorschriften;
b.
de op de reglementen betrekking hebbende wijzigingen en de data
waarop deze van kracht worden;
c.
de door tot straffen bevoegde autoriteiten gedane uitspraken en
beslissingen;
d.
tegen deelnemers genomen maatregelen, zoals plaatsing op de lijst
van onbetaalde gelden en opgelegde schorsingen;
e.
opheffing van tegen deelnemers genomen maatregelen;
f.
diskwalificatie van paarden;
g.
alle vastgestelde heffingen;
h.
alle opgelegde heffingen;
i.
alle vastgestelde kosten;
j.
inschrijving van paarden in het Stamboek, Bijboek of Register en
alle daarop betrekking hebbende wijzigingen;
k.
inschrijving van personen in het Register van Deelnemers;
l.
doorhaling van personen uit het Register van Deelnemers;
m.
alle afgegeven vergunningen en gedane registraties;
n.
overschrijving van paarden;
o.
publikaties
ter
informatie
aan
de
deelnemers,
inzake
het
wedstrijdwezen, zoals programma's, inschrijvingen, voor-aangiften
en uitslagen;
p.
alle andere publikaties, die ingevolge bepalingen in de reglementen
moeten geschieden, dan wel publikaties op last van de N.D.R.
III
Alle door de N.D.R. aan te wijzen categorieën van deelnemers zijn
verplicht zich op het Officieel Bulletin te abonneren.
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