Regels die van toepassing zijn op het aannemen van onderlinge
weddenschappen op duivensport
TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 1 - REGISTRATIE VAN WEDDENSCHAPPEN
ARTIKEL 11 – NUMMERING
De lijst met eigenaars opgemaakt door PMU is een selectie uit de top 10 van de nationale
en zonale uitslagen van de afgelopen jaren van dezelfde of gelijkaardige vlucht aangevuld
met wildcards. De lijst omvat de namen van de eigenaars die er aan deelnemen en het
nummer dat aan elk van de eigenaars is toegekend.
ARTIKEL 12
Als de lijst met eigenaars opgemaakt door PMU van de betreffende vlucht of de
gegevens van het computersysteem dat voor de registratie van weddenschappen wordt
gebruikt, een onjuistheid of een weglating bevatten die een invloed hebben op de
registratie of de verwerking van de weddenschappen, zullen de diensten die belast zijn
met de organisatie van de weddenschappen overgaan tot terugbetaling of opschorting
van de registratie van alle of een deel van de weddenschappen in alle of een deel van de
registratieposten of –middelen.
ARTIKEL 13 –NIET VERTREKKENDE EIGENAARS
De lijsten opgemaakt door PMU vermelden welke eigenaars deelnemen aan de
verschillende vluchten. Als een eigenaar evenwel geen duif heeft ingekorfd op de
vlucht waarvoor hij is geselecteerd zal hij als niet vertrekkende eigenaar beschouwd
worden.
HOOFDSTUK 2. UITSLAG EN BEREKENING VAN DE OPBRENGSTEN
ARTIKEL 14
A. De weddenschappen worden uitgevoerd in functie van de eigenaars uit de lijst,
opgemaakt door PMU, die met één van hun twee eerst getekende duiven op de
hoogst geplaatste positie voorkomen in de eerste gepubliceerde officiële
nationale uitslag van de vlucht die door de organisator wordt vrijgegeven.
B. De uitslag voor de weddenschappen geeft de volgorde aan van de eigenaars uit
de lijst opgemaakt door PMU bij aankomst en de nummers van de eigenaars die
aan de vlucht hebben deelgenomen.
C. Enkel de twee eerst getekende duiven van de eigenaar tellen officieel mee voor
de weddenschappen. Een eigenaar kan nooit tweemaal in de uitslag van de
weddenschap voorkomen, aangezien alleen het beste resultaat van de twee
eerst getekende duiven meetelt voor de berekening van de opbrengsten.
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ARTIKEL 15
De “opbrengst” van de wedwijze bepaalt de som die aan wedders op basis van een
inzeteenheid van € 1 wordt uitbetaald. Na toepassing van de proportionele afhouding op
inzetten worden de bruto-opbrengsten bepaald door de verdeling van de
gecentraliseerde inzetten. De voorheffing die op elke wedwijze wordt toegepast
bedraagt 18%.
De berekening van de opbrengsten wordt naar de lagere decimaal afgerond. De
eurocenten die voortvloeien uit de toepassing van deze regels, zogenaamde afrondingen
op opbrengsten, worden toegewezen aan het brutoproduct van de weddenschappen, te
begrijpen als het verschil tussen het totaal van de inzetten verminderd met het geheel
van de afhoudingen zoals bepaald in deze verordening en met het deel van deze
sommen dat wordt uitbetaald aan de winnende wedders. Als de berekende opbrengst
lager is dan € 1,10 gebeurt de uitbetaling, op basis van de opbrengst van € 1,10 per
inzeteenheid door aftrek van de afrondingen op opbrengsten die beschikbaar kwamen
na de berekening van de verdeling van de betrokken vlucht.
De betaling van de winsten wordt afgerond op de dichtst bijzijnde hogere of lagere
eurocent.
De duizendsten die het resultaat zijn van de toepassing van deze regels worden
toegewezen aan het brutoproduct van de weddenschappen dat door de geldende
reglementaire bepalingen wordt omschreven.
ARTIKEL 15.1
Als eenzelfde wedwijze, bij registratie aanleiding geeft tot minimuminzetten die, in euro
uitgedrukt, verschillen, dan bepalen de opbrengsten welke som er in verhouding tot deze
verschillende minima wordt uitbetaald. Als het totaal van de winnende inzetten van een
bepaalde opbrengstrang lager ligt dan de hoogste minimuminzet die er voor die
weddenschap bestaat, wordt de overeenstemmende opbrengst gewogen in een
verhouding die gelijk is aan het quotiënt dat voortvloeit uit de deling van het totaal van
de winnende inzetten voor de betreffende opbrengst door de hoogste minimuminzet
waartegen de weddenschap is geregistreerd.
Het deel van het te verdelen totaalbedrag, of naargelang het geval van de te verdelen
winst dat niet bij de verdeling is betaald, wordt gereserveerd voor een Tirelire «pot» die
naargelang de wedwijze en eventueel de betrokken winst, in de volgende
omstandigheden wordt voorbehouden aan:
ARTIKEL 16
Wanneer, bij een bepaalde wedwijze, na toepassing van de regels in artikel 15 en tenzij
er speciale bepalingen voor bepaalde soorten weddenschappen gelden, het totale
bedrag van de betalingen hoger is dan het verdeelbare totaalbedrag, eventueel
verhoogd met de afrondingen op opbrengsten die als gevolg van de berekening van de
verdeling van de vlucht beschikbaar kwamen, zullen de diensten die belast zijn met de
organisatie van de pari mutuel, behoudens toeslag door aftrek van het brutoproduct van
de weddenschappen, de overeenkomstige weddenschappen terugbetalen.
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HOOFDSTUK 3. UITBETALING
ARTIKEL 17
De weddenschappen worden uitbetaald na bekendmaking van de opbrengsten en na de
eerste officiële gepubliceerde nationale vluchtuitslag door de organisator van de vlucht. De
eerst gepubliceerde officiële nationale vluchtuitslag door de organisator is de geldige
m.b.t. de weddenschappen.
In geval van technische problemen of onduidelijkheden bij de resultaten kan de berekening
van de opbrengsten uitzonderlijk uitgesteld worden.
De diensten die belast zijn met de organisatie van de pari mutuel kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit vertragingen, ongeacht de reden, in
de betaling of de terugbetaling van weddenschappen, ongeacht de aard van deze
gevolgen.
Als er een materiële vergissing gebeurde bij de berekening van de opbrengsten of de
bekendmaking ervan, kunnen de betalingen bovendien worden onderbroken. Ze worden
hernomen als de berekeningen voor de verdeling opnieuw gedaan zijn of als de foute
bekendmaking is rechtgezet. In dat geval zijn klachten in verband met de opgetreden
wijziging niet ontvankelijk en worden de reeds uitbetaalde weddenschappen aangepast.
TITEL II. DE WEDDENSCHAPPEN
HOOFDSTUK 1. PARI SIMPLE "ENKELVOUDIGE" WEDDENSCHAP
ARTIKEL 18
Een “enkelvoudige” weddenschap bestaat uit het aanduiden van een eigenaar die
gekozen wordt uit de door PMU gepubliceerde / uitgehangen lijst van eigenaars die aan
een vlucht deelnemen. De weddenschappen kunnen op twee aparte tabellen
geregistreerd worden.
1. de weddenschappen “winnend” worden geregistreerd op alle vluchten met minstens
twee vertrekkende eigenaars.
2. de weddenschappen “geplaatst” worden geregistreerd op alle vluchten met meer dan
drie vertrekkende eigenaars.
ARTIKEL 19
Een weddenschap “winnend” geeft aanleiding tot betaling van een opbrengst “winnend”
als een duif van de aangeduide eigenaar, uit de door PMU gepubliceerde lijst, zich als
hoogstgeplaatste klasseert, in de eerste gepubliceerde officiële nationale vluchtuitslag
door de organisator.
Een weddenschap “geplaatst” geeft aanleiding tot betaling van een opbrengst
“geplaatst” als een duif van de aangeduide eigenaar zich op één van de 3 hoogst
geplaatste uit de door PMU gepubliceerde lijst klasseert in de eerste gepubliceerde
officiële nationale vluchtuitslag door de organisator.
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ARTIKEL 20 –”DEAD HEAT”
In geval van een “dead heat” finish:
- de weddenschappen “winnend” die afgesloten zijn op alle eigenaars uit de door PMU
gepubliceerde lijst die als eerste in de
uitslag geklasseerd zijn, hebben recht op een
opbrengst “winnend”;
- de weddenschappen ”geplaatst” die afgesloten zijn op de eigenaars uit de door PMU
gepubliceerde lijst die als eerste, tweede en derde geklasseerd zijn in de betreffende
vlucht hebben recht op betaling van een opbrengst “geplaatst”.
ARTIKEL 21 – NIET VERTREKKENDE EIGENAARS
Als een eigenaar die om de een of andere reden eerst als vertrekkend wordt verklaard,
niet vertrekt, worden alle inzetten “winnend” en “geplaatst” op deze eigenaar
terugbetaald en wordt dit bedrag afgetrokken van de inzetten “winnend” en “geplaatst”.
ARTIKEL 22 –BEREKENING VAN DE OPBRENGSTEN
Bij alle soorten weddenschappen wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald na aftrek
van het bedrag van de proportionele afhouding op inzetten en van de terugbetaalde
weddenschappen.
De bruto-opbrengsten worden als volgt berekend:
1. Geval van een normale finish
a)
b)

Berekening van de opbrengst “winnend”
Het verdeelbare totaalbedrag wordt in verhouding tot het aantal inzetten op het
als eerste geklasseerde eigenaar verdeeld.
Berekening van de opbrengsten “geplaatst”
Het bedrag van alle inzetten op de diverse te betalen eigenaars wordt eerst van
het verdeelbare totaalbedrag afgenomen. Het aldus verkregen overschot, dat
men te verdelen winst noemt, wordt in even veel gelijke delen verdeeld als er te
betalen
eigenaars zijn. Elk van deze delen wordt op zijn beurt in
verhouding tot het aantal
inzetten op elk van deze eigenaars verdeeld. De
aldus verkregen quotiënten, verhoogd
met de eenheid van inzet, vormen de
bruto-opbrengsten voor elk van de te betalen
eigenaars..

2. Geval van een “dead heat” finish
a)

Berekening van de opbrengsten “winnend”
Als meerdere eigenaars uit de door gepubliceerde lijst als eerste geklasseerd
zijn, wordt het bedrag van alle inzetten op de diverse te betalen eigenaars eerst
van het verdeelbare totaalbedrag afgenomen. Het aldus verkregen overschot, dat
men te verdelen winst noemt, wordt in even veel gelijke delen verdeeld
als er als eerste geklasseerde eigenaars zijn. Elk van deze delen wordt op zijn
beurt in verhouding tot het aantal inzetten op elk van deze eigenaars verdeeld.
De aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de
bruto¬opbrengsten voor elk van de als eerste geklasseerde eigenaars.
b)

Berekening van opbrengsten “geplaatst” in vluchten met meer dan zeven
deelnemende eigenaars.
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 Als er slechts één eigenaar uit de door PMU gepubliceerde lijst als eerste
geklasseerd is en één eigenaar als tweede, wordt de te verdelen winst in
drie gelijke delen verdeeld. Een derde wordt toegewezen aan de als eerste
geklasseerde eigenaar , een derde aan de als tweede geklasseerde
eigenaar en een derde deel opnieuw in even veel gelijke delen verdeeld
als er als derde geklasseerde eigenaar zijn. Elk van deze delen wordt op
zijn beurt in verhouding tot het aantal inzetten op elk van deze eigenaars
verdeeld. De aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de eenheid van
inzet, vormen de bruto-opbrengsten voor elk van de te betalen eigenaars.
 Als er slechts één eigenaar uit de door PMU gepubliceerde lijst als eerste
geklasseerd wordt en meerdere eigenaars als tweede, wordt de te
verdelen winst in twee delen verdeeld. Een derde wordt toegewezen aan
de als eerste geklasseerde eigenaars en twee derde wordt opnieuw in
even veel gelijke delen verdeeld als er als tweede geklasseerde eigenaars
zijn. Elk van deze delen wordt op zijn beurt in verhouding tot het aantal
inzetten op elk van deze eigenaars verdeeld. De aldus verkregen
quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de brutoopbrengsten voor elk van de te betalen eigenaars.
 Als er twee eigenaars uit de door PMU gepubliceerde lijst als eerste
geklasseerd zijn, wordt de te verdelen winst in drie gelijke delen verdeeld.
Een derde wordt toegewezen aan elk van de als eerste geklasseerde
eigenaars, en een derde wordt opnieuw verdeeld in even veel gelijke
delen als er als derde geklasseerde eigenaars zijn. Elk van deze delen
wordt op zijn beurt in verhouding tot het aantal inzetten op elk van deze
eigenaars verdeeld. De aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de
eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten voor elk van de te
betalen eigenaars.

Als er meer dan twee als eerste geklasseerde eigenaars zijn, wordt de te
verdelen winst in even veel gelijke delen verdeeld als er als eerste
geklasseerde eigenaars zijn. Elk van deze delen wordt op zijn beurt in
verhouding tot het aantal inzetten op elk van deze eigenaars verdeeld. De
aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen
de bruto-opbrengsten voor elk van de te betalen eigenaars.
ARTIKEL 23 –BIJZONDERE GEVALLEN
1)

2)

3)
4)

Als er bij de weddenschap “winnend” in een vlucht met meerdere, als eerste
geklasseerde eigenaars uit de door PMU gepubliceerde lijst geen inzet op één
ervan is, wordt de te verdelen winst die aan die eigenaar wordt toegewezen in
gelijke delen tussen de andere, als eerste geklasseerde eigenaars verdeeld. Als er
bij weddenschappen “geplaatst” geen enkele inzet is op één van de te betalen
eigenaars, wordt de te verdelen winst die aan dit eigenaar is toegewezen in
gelijke delen tussen de andere te betalen eigenaars verdeeld.
Weddenschappen “Winnend” worden terugbetaald als er geen inzet is op één
van de als eerste geklasseerde eigenaars uit de door PMU gepubliceerde lijst.
Weddenschappen “Geplaatst” worden terugbetaald als er geen inzet op één van
de te betalen “geplaatste” eigenaars is.
Alle weddenschappen “Geplaatst” worden terugbetaald als er minder dan vier
eigenaars uit de door PMU gepubliceerde lijst aan de vlucht deelnemen.
Alle weddenschappen “winnend” en “geplaatst” worden terugbetaald als er geen
enkele eigenaar uit de door PMU gepubliceerde lijst in de uitslag van de vlucht
voorkomt.
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Als het aantal in de uitslag geklasseerde eigenaars uit de door PMU gepubliceerde
lijst lager ligt dan drie voor vluchten die uit meer dan zeven vertrekkende
eigenaars bestaan, wordt het verdeelbare totaalbedrag “geplaatst” in zijn geheel
alleen gebruikt voor de berekening van de opbrengsten van de eigenaars die in de
uitslag geklasseerd zijn.
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