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Artikel 1 – Reglement en lijst ongeoorloofde middelen voor het paard
1. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Ledenraad en dient in samenha ng met
het Algemeen Wedstrijdreglement te worden gelezen. Dit reglement heeft ten doel zowel de
gezondheid als het welzijn van aan wedstrijden deelnemende paarden te bevorderen, alsmede
te bevorderen dat paarden zich tijdens wedstrijden zoveel mogelijk onder gelijkwaardige
omstandigheden met elkaar kunnen meten, zonder dat tijdens de wedstrijd de door het paard
te verrichten prestatie opzettelijk of onbewust kan worden beïnvloed door het gebruik of het
toedienen van een krachtens de lijst ongeoorloofde middelen voor het paard verboden stof.
2. De lijst ongeoorloofde middelen voor het paard, waarop de verboden middelen zijn vermeld,
vormt onderdeel van dit reglement. Onder een ongeoorloofd middel voor het paard, zoals in
de vorige zin bedoeld, worden in dit reglement zowel begrepen stoffen als methoden en
technieken. Waar in dit reglement sprake is van ongeoorloofde middelen, zijn steeds
ongeoorloofde middelen voor het paard bedoeld.
3. De KNHS hanteert de door de FEI (Fédération Equestre Internationale) vastgestelde lijst van
ongeoorloofde middelen voor het paard, zoals deze op de website van de FEI
(www.horsesport.org) is gepubliceerd. De lijst ongeoorloofde middelen voor het paard geldt
telkens in de laatste versie.
4. Onder ‘wedstrijd’ of ‘evenement’ wordt in dit reglement verstaan het begrip ‘wedstrijd’ of
‘evenement’, zoals gedefinieerd in de Begripsbepalingen van het Algemeen
Wedstrijdreglement. De periode van een wedstrijd of van een evenement begint zodra de
deelnemer het wedstrijdterrein betreedt en eindigt een uur na de bekendmaking van de
uitslag van de laatste rubriek waaraan met het aangewezen paard is deelgenomen ,tenzij het
paard van de deelnemer is aangewezen voor een dopingcontrole in welk geval de wedstrijd of
evenement eindigt nadat na het afnemen van de monsters het Geleideformulier door de
deelnemer is ondertekend.
In geval van twijfel bepaalt de controlerend dierenarts of de dopingcontrole is voltooid.
5. Dit reglement en de van toepassing verklaarde lijst ongeoorloofde middelen zijn van
toepassing op alle leden van de KNHS, alsmede op buitenlanders en hun paarden die in
Nederland aan een wedstrijd onder auspiciën van de KNHS deelnemen en aan wie door de
KNHS een startlicentie of een startkaart is verstrekt.
6. Alle leden worden geacht bekend te zijn met dit reglement en met de toepasselijke lijst
ongeoorloofde middelen. Op hen rust de verplichting zich blijvend te vergewissen van de
actuele lijst ongeoorloofde middelen. Een beroep op de onbekendheid met dit reglement, de
lijst ongeoorloofde middelen en/of met de daarop vermelde stoffen is niet mogelijk.
7. Onder ‘deelnemer’ wordt in dit reglement verstaan de verantwoordelijk persoon die aan
wedstrijden en evenementen deelneemt en in het kader van dit reglement verantwoordelijk is
voor het handelen en nalaten van hemzelf en van degenen die als helper, begeleider of zonder
functie tot zijn invloedssfeer behoren. ‘Deelnemer zijn’ in vorenbedoelde zin betekent tevens –
en is derhalve daarmee onlosmakelijk verbonden – verantwoordelijk zijn voor het welzijn en
de gezondheid van het paard alsmede voor het gebruik of de aanwezigheid van ongeoorloofde
middelen.
8. Het Federatiebestuur is bevoegd de haar in dit reglement toegekende bevoegdheden te
delegeren aan de directie. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet bes list het
Federatiebestuur.
Artikel 2 – Strafbaarheid ongeoorloofde middelen voor het paard
1. Het gebruik of het toedienen van een op de lijst ongeoorloofde middelen vermelde (groepen
van) stoffen is verboden. Evenzeer is verboden het gebruik van ongeoorloofde middelen op of
in de haren alsmede op, in of onder bandages van het paard. Het is voorts verboden op het
wedstrijdterrein en in de daarbij behorende stallen een verboden stof of injectiespuiten en
injectienaalden in bezit te hebben. Het bezit van een ve rboden middel, injectiespuiten en
injectienaalden is op het wedstrijdterrein alleen toegestaan aan de Behandelend Dierenarts,
nadat deze zich in die hoedanigheid op het wedstrijdterrein heeft aangemeld bij de
Federatievertegenwoordiger of bij de jury.
2. Is een stof verboden verklaard vanaf de vermelde drempelwaarde, dan is pas sprake van een
overtreding zodra die drempelwaarde is overschreden.
3. Het is verboden aan een wedstrijd deel te nemen met een paard in wiens lichaam zich een
verboden stof bevindt. Het enkele feit, dat na een controle op middelen een verboden stof in
het lichaam van het paard wordt aangetroffen, levert een overtreding van dit reglement op.
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4. Een overtreding is strafbaar indien en zodra door middel van de expertise en – wanneer van
toepassing – na de contra-expertise de aanwezigheid van een verboden stof, waar van
toepassing in de verboden hoeveelheid of concentratie, wordt vastgesteld.
5. De strafbaarheid wordt niet opgeheven wanneer de verboden stof door een derde, al dan niet
in het kader van de verzorging, training of een diergeneeskundige behandeling, is toegediend
dan wel wanneer de verboden stof zich in het voer bevond of op een andere wijze in het
lichaam van het paard terecht is gekomen. De deelnemer is in dit verband ook
verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van derden.
6. De deelnemer, die aan een wedstrijd deelneemt, is te allen tijde verantwoordelijk voor het al
dan niet aanwezig zijn van een verboden stof in het lichaam van het paard. De deelnemer is
ook verantwoordelijk in alle gevallen, dat de deelnemer op de aanwezigheid van een verboden
stof geen enkele invloed heeft kunnen uitoefenen. Voor de deelnemer geldt in deze een
risicoaansprakelijkheid.
7. De deelnemer is niet alleen strafbaar indien de aanwezigheid van een verboden stof wordt
geconstateerd, maar ook wanneer een andere bepaling van dit reglement wordt overtreden,
hetzij doordat de deelnemer niet, niet juist of niet tijdig op de voorgeschreven wijze
medewerking verleent, hetzij wanneer de deelnemer nalatig blijft.
8. Voorts is strafbaar het uitlokken, het medeplegen, het doen plegen of de medeplichtigheid aan
een overtreding van dit reglement.
9. In geval van een overtreding wordt de deelnemer bestraft. Indien in het lichaam van het
paard een verboden middel is geconstateerd, wordt de (iedere) deelnemer die met het
desbetreffende paard heeft deelgenomen aan de wedstrijd waar het paard is gecontroleerd,
uitgesloten of gediskwalificeerd.
10. Een overtreding van dit reglement wordt bestraft met inachtneming van de bepalingen van het
Tuchtreglement van de KNHS. Indien en voorzover de bepalingen van het Tuchtreglement
afwijken van dit reglement prevaleren de bepalingen van dit reglement.
11. Indien een overtreding van dit reglement bij een buitenlandse deelnemer wordt
geconstateerd, stelt de werkorganisatie de desbetreffende buitenlandse zusterorganisatie
daarvan schriftelijk in kennis met het verzoek tegen de desbetreffende deelnemer een
tuchtrechtelijke procedure aanhangig te maken. Een bestraffing van de buitenlandse
deelnemer geschiedt door de desbetreffende buitenlandse zusterorganisatie.
Artikel 3 – Verplichtingen van deelnemers
1. De deelnemer is verplicht diens voor een controle op ongeoorloofde middelen aangewezen
paard op het opgegeven tijdstip en de opgegeven locatie de controle op ongeoorloofde
middelen te doen ondergaan en daarbij bloed en urine, alsmede haren indien artikel 8 lid 4
toepassing vindt, te doen afnemen. Indien verzocht, dient de deelnemer tevens de bandage,
beenbescherming of andere onderdelen van het harnachement van een paard aan de
Controlerend Dierenarts of aan de Federatievertegenwoordiger af te staan.
2. De deelnemer is verplicht terzake van de controle op ongeoorloofde middelen tijdig en volledig
alle verlangde medewerking te verlenen en daartoe zelf of door middel van zijn
vertegenwoordiger ter plaatse aanwezig te zijn. Indien de deelnemer of diens
vertegenwoordiger niet ter plaatse aanwezig is, vindt bij het aangewezen paard geen controle
op ongeoorloofde middelen plaats en wordt deze overtreding automatisch bestraft a ls ware de
controle positief. Indien de deelnemer weigert een controle op ongeoorloofde middelen te
laten plaatsvinden, wordt die weigering gelijk gesteld met een positief gebleken monster en
als zodanig bestraft.
3. Indien een deelnemer niet, althans niet volledig of niet tijdig de verplichte medewerking aan
een controle op ongeoorloofde middelen verleent, wordt diens handelwijze als een weigering
om mee te werken aan een controle op ongeoorloofde middelen aangemerkt, welke weigering
wordt gelijk gesteld aan de aan een monster te geven kwalificatie ‘positief’. Ingeval van
bedoelde weigering is de strafmaat gelijk aan die welke wordt opgelegd bij een positief
gebleken monster.
4. De deelnemer is verplicht vóór, tijdens en na de controle op ongeoorloofde middelen d iens
paard te laten identificeren door het overleggen van het Paardenpaspoort alsmede het laten
aflezen van het transpondernummer in het paard. Indien het paard niet kan worden
geïdentificeerd of in geval van twijfel over de identiteit van diens paard is het Federatiebestuur
bevoegd voor rekening van de deelnemer een DNA-onderzoek te doen uitvoeren.
5. De Controlerend Dierenarts maakt van het ontbreken van het paspoort melding bij de
Federatievertegenwoordiger, die een maatregel neemt.
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6. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de in dit reglement aan hem
opgelegde verplichtingen. De deelnemer is tevens verantwoordelijk voor het nakomen van dit
reglement van een ieder die de deelnemer bij de wedstrijd behulpzaam is of waarvan de
deelnemer zich bedient.
7. De deelnemer mag zich bij een op hem krachtens dit reglement rustende verplichting doen
vertegenwoordigen door een door hem aangewezen vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger
moet zich op verzoek van de Controlerend Dierenarts kunnen identificeren. De deelnemer is
volledig verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de vertegenwoordiger, ook
wanneer de vertegenwoordiger niet, althans niet volledig of niet tijdig de van de deelnemer
verlangde medewerking verleent. Een overtreding van de vertegenwoordiger wordt als een
overtreding van de deelnemer aangemerkt.
Artikel 4 – Controlerend Dierenarts
1. De directie benoemt de Controlerend Dierenartsen, die bevoegd zijn controles op
ongeoorloofde middelen uit te voeren. De directie voorziet de Controlerend Die renarts van een
identificatiebewijs waarmee hij zich in het kader van een controle op ongeoorloofde middelen
legitimeert.
2. De directie wijst voor een wedstrijd één of meer Controlerend Dierenartsen aan. Een
aangewezen Controlerend Dierenarts kan zich in een onvoorziene situatie doen vervangen
door een andere, door de directie benoemde Controlerend Dierenarts.
3. De Controlerend Dierenarts dient onafhankelijk te zijn en mag geen direct of indirect belang
hebben bij een door hem aan een controle op ongeoorloofde middelen onderworpen paard.
4. De Controlerend Dierenarts mag tijdens een wedstrijd geen andere functie uitoefenen.
5. De Controlerend Dierenarts voert de controles op ongeoorloofde middelen uit met
inachtneming van het in dit reglement bepaalde.
Artikel 5 – Verplichtingen van wedstrijdgevende organisaties
1. Een organisator is verplicht de Controlerend Dierenarts alle door deze verlangde medewerking
te verlenen.
2. Op verzoek van de Controlerend Dierenarts wijst de organisator één of meer personen aan,
die de Controlerend Dierenarts behulpzaam zijn. Deze assistent volgt de aanwijzingen van de
Controlerend Dierenarts op, kan niet in de verantwoordelijkheden van de deelnemer treden en
kan niet als vertegenwoordiger van een deelnemer optreden.
3. Een organisator is gehouden al die voorzorgsmaatregelen te nemen, die voor het houden van
een controle op ongeoorloofde middelen zijn vereist. De organisator dient de aanwijzingen van
de Controlerend Dierenarts strikt na te leven en alle medewerking te verlenen.
4. Een organisator is voorts gehouden een controlelocatie aan de Controlerend Dierenarts ter
beschikking te stellen en te houden totdat de controle op ongeoorloofde middelen door de
Controlerend Dierenarts is beëindigd.
5. De organisator draagt er zorg voor, dat geen andere dan de in artikel 6 lid 2 genoemde
personen toegang hebben tot de controlelocatie en tot de afnameboxen. De organisator stelt
hiertoe zonodig een functionaris aan.
6. Indien een organisator in gebreke blijft te voldoen aan het in dit reglement bepaalde, kan het
Federatiebestuur de organisator een heffing van maximaal € 5.000,- opleggen. Indien de
organisator gedurende twee achtereenvolgende keren in gebreke blijft, kan het
Federatiebestuur de organisator een heffing van maximaal € 10.000,- opleggen en kan het
Federatiebestuur de organisator een licentie voor ten minste één jaar onthouden. Blijft de
organisator nadien wederom in gebreke, dan kan het Federatiebestuur de licentie definitief
onthouden.
7. Indien een organisator in gebreke blijft en de Controlerend Dierenarts dientengevolge zijn
werkzaamheden niet naar behoren heeft kunnen verrichten, is de organisator gehouden
behalve de verschuldigde heffing de door de KNHS geleden schade te vergoeden.
Artikel 6 - Controlelocatie
1. De controlelocatie is gelegen op het wedstrijdterrein of in de onmiddellijke nabijheid daarvan.
De Controlerend Dierarts bepaalt waar de controle op ongeoorloofde middelen wordt
uitgevoerd.
2. De controlelocatie bevat een box van minimaal drie x drie meter. De controlerend dierenarts
kan in bijzondere gevallen bepalen dat de dopingcontrole in een andere locatie of op een
andere wijze geschiedt.
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3. Tot de controlelocatie hebben toegang: de Controlerend Dierenarts, de deelnemer of diens
vertegenwoordiger en diens aangewezen paard, alsmede degenen die de Cont rolerend
Dierenarts toelaat.
4. Een aangewezen paard mag de locatie van de controle niet eerder verlaten dan nadat naar het
oordeel van de Controlerend Dierenarts het voorgeschreven monster is afgenomen.
5. De controle op ongeoorloofde middelen is niet eerder geëindigd dan nadat het
Geleideformulier door de deelnemer en door de Controlerend Dierenarts is ondertekend.
Artikel 7 – Aanwijzing voor controle op ongeoorloofde middelen
1. De KNHS is bevoegd tijdens wedstrijden in Nederland controles op ongeoorloofde midde len uit
te voeren. Indien een wedstrijd meer dagen in beslag neemt kan hetzelfde paard gedurende
die dagen meermalen aan een controle op ongeoorloofde middelen worden onderworpen.
2. Een deelnemer is verplicht zijn paard aan een controle op ongeoorloofde middelen te
onderwerpen indien deze daartoe wordt aangewezen. Een deelnemer, die niet zelf of door
diens vertegenwoordiger bij de controle op ongeoorloofde middelen aanwezig is, doet
daarmede onherroepelijk afstand van het recht om bezwaar te maken tegen de bij de controle
op ongeoorloofde middelen gevolgde procedure.
3. Een deelnemer neemt met diens aangewezen paard voor eigen rekening en risico deel aan een
controle op ongeoorloofde middelen en draagt er zorg voor dat hij tegen wettelijke
aansprakelijkheid is verzekerd. De deelnemer vrijwaart de Controlerend Dierenarts en anderen
die behulpzaam zijn bij het houden van een controle op ongeoorloofde middelen voor
aansprakelijkheid met betrekking tot diens aangewezen paard.
4. De directie bepaalt globaal hoeveel paarde n tijdens welke wedstrijd aan een controle op
ongeoorloofde middelen worden onderworpen. De Controlerend Dierenarts wijst in overleg met
de jury tijdens een wedstrijd de paarden aan die aan een controle op ongeoorloofde middelen
worden onderworpen.
5. De aanwijzing van paarden geschiedt op basis van hun wedstrijdklassering, willekeurig of door
aanwijzing van een paard ter plaatse, zoals bedoeld in lid 6. De jury bepaalt telkens welke
wijze van aanwijzing wordt gehanteerd.
6. De jury kan tevens op basis van vermoedens of op aanwijzing van de
Federatievertegenwoordiger, een jurylid en/of Controlerend Dierenarts tijdens een wedstrijd
een paard op naam aanwijzen, die aan een controle op ongeoorloofde middelen wordt
onderworpen.
7. De Controlerend Dierenarts deelt de dee lnemer mede dat diens paard voor een controle op
ongeoorloofde middelen is aangewezen.
8. Een aangewezen paard dient direct op aanwijzing van de Controlerend Dierenarts naar de
controlelocatie te worden gebracht door de deelnemer of diens vertegenwoordiger.
Artikel 8 – Controle op ongeoorloofde middelen
1. Na diens aanwijzing wordt het paard zo spoedig mogelijk door de Controlerend Dierenarts aan
een controle op ongeoorloofde middelen onderworpen. De Controlerend Dierenarts bepaalt het
tijdstip van de controle op ongeoorloofde middelen.
2. Indien een paard tijdens de wedstrijd overlijdt of wordt geëuthanaseerd, dient een controle op
ongeoorloofde middelen te worden uitgevoerd.
3. Voor het afnemen van monsters wordt gebruik gemaakt van door de KNHS aan de
Controlerend Dierenarts ter beschikking gesteld materiaal. In het bijzijn van de deelnemer
wordt de monsterdoos geopend. De verzegeling van de monsters geschiedt door de
Controlerend Dierenarts in het bijzijn van de deelnemer.
4. De controle op ongeoorloofde middelen wordt uitgevoerd door het afnemen van urine en
bloed. In gevallen waarin de afname van de vereiste hoeveelheid urine niet binnen een uur na
aanvang van de controle is voltooid of waarin het afnemen van urine niet mogelijk is,
geschiedt de controle op ongeoorloofde middelen uitsluitend door afname van bloed.
Daarnaast is de Controlerend Dierenarts bevoegd haren van het paard te nemen om te doen
onderzoeken of die haren ongeoorloofde middelen bevatten.
5. De Controlerend Dierenarts is verantwoordelijk voor de afname van de monsters bij het
aangewezen paard.
6. De labeling en verzegeling van de monsters geschiedt door de Controlerend Dierenarts in het
bijzijn van de deelnemer of diens vertegenwoordiger.
7. Van het aangewezen paard wordt een A- en een B-monster met urine en bloed afgenomen.
De Controlerend Dierenarts bepaalt de hoeveelheid af te nemen urine en bloed.
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8. De deelnemer beoordeelt of de gebruikte materialen de monsters, afgenomen van zijn paard,
bevatten en dat de monsters in zijn bijzijn zijn verzegeld.
9. De controle van een paard wordt geregistreerd door de Controlerend Dierenarts op het
hiervoor bestemde Geleideformulier. Zodra de controle op ongeoorloofde middelen is
beëindigd wordt het Geleideformulier ondertekend door zowel de Controlerend Dierenarts als
de deelnemer of diens vertegenwoordiger, die daarvan een afschrift ontvangt. Indien zich bij
de controle op ongeoorloofde middelen een onregelmatigheid heeft voorgedaan, zijn de
Controlerend Dierenarts en de deelnemer of diens vertegenwoordiger verplicht vóór de
ondertekening op het Geleideformulier te vermelden welke onregelmatigheid zich heeft
voorgedaan en om die vermelding van een toelichting te voorzien. Indien het Geleideformulier
deze mededeling niet bevat, heeft de controle op ongeoorloofde middelen volge ns de
deelnemer geheel volgens de bepalingen van dit reglement plaatsgevonden. De deelnemer
kan nadien geen beroep meer doen op enige onregelmatigheid bij de controle op
ongeoorloofde middelen.
10. Tenzij de KNHS daarvoor zorg draagt, zorgt de Controlerend Die renarts na afloop van de
controle op ongeoorloofde middelen zo spoedig mogelijk voor het transport van de monsters
naar een door de directie opgegeven adres.
11. De Controlerend Dierenarts rapporteert schriftelijk aan de directie door middel van:
a. het opsturen van de doorslag van de Geleideformulieren, zonodig met een aanvullend
rapport binnen 5 dagen na afloop van de wedstrijd waar de controles zijn uitgevoerd;
b. het opsturen van een Evaluatieformulier.
Artikel 9 – Onderzoek laboratorium
1. Het A-monster wordt gebruikt voor de expertise; het B-monster voor de contra-expertise.
2. De expertise en contra-expertise worden uitgevoerd door een FEI ‘listed’ laboratorium
waarmee het Federatiebestuur een overeenkomst heeft gesloten. In die overeenkomst wordt
onder andere een regeling getroffen voor het tijdsbestek waarbinnen een expertise en een
contra-expertise door het laboratorium worden uitgevoerd.
3. Indien een contra-expertise wordt uitgevoerd bepaalt de desbetreffende deelnemer in welk FEI
‘listed’ laboratorium de contra-expertise wordt uitgevoerd.
4. Het laboratorium voert de analyse van de monsters uit op de met de KNHS overeengekomen
wijze dan wel op de door de FEI voorgeschreven wijze. De KNHS volgt de regelgeving van de
FEI ten aanzien van het bijwonen van de contra -expertise door de deelnemer en/of diens
gemachtigde.
5. De monsterdoos wordt niet eerder dan in het laboratorium geopend. De functionaris van het
laboratorium die de verpakking opent, maakt op het formulier melding van de staat waarin hij
de monsterdoos heeft geopend en van het feit dat de verzegeling van het monster al dan niet
intact was. Indien de monsterdoos op last van de douane is geopend heeft dit geen
ongeldigheid van de controle op ongeoorloofde middelen tot gevolg wanneer de verzegeling
van de monsters nog intact is.
6. Indien na opening van de monsterdoos blijkt dat de verzegeling van een monster niet meer
intact is, worden met de monsters van het desbetreffende paard geen expertise en contra expertise uitgevoerd. Het laboratorium stelt hiervan de directie in kennis, die de deelnemer en
het Federatiebestuur hierover informeert.
7. De directie deelt de uitslag van de expertise zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de deelnemer
mede.
8. Indien het onderzochte A-monster een verboden stof bevat en dus positief is bevonden, heeft
de deelnemer het recht een contra -expertise te verlangen, die met het B-monster wordt
uitgevoerd. De deelnemer kan de contra -expertise alleen laten uitvoeren bij een FEI ‘listed’
laboratorium waarmee het Federatiebestuur een overeenkomst heeft ges loten.
9. De kosten van de expertise komen voor rekening van de KNHS. De kosten van de contra expertise komen indien de uitslag positief is voor rekening van de deelnemer. Indien de
uitslag van de contra-expertise negatief is, komen de kosten van de expertise en van de
contra-expertise voor rekening van de KNHS en ontvangt de deelnemer het door hem voor de
contra-expertise betaalde bedrag terug.
10. Indien de deelnemer zich door een deskundige laat bijstaan, komen de kosten van die
deskundige voor rekening van de deelnemer.
11. Een onderzocht A- en B-monster wordt gedurende een periode van een half jaar door het
laboratorium bewaard en nadien vernietigd. Indien een A-monster leidt tot een negatieve
uitslag, vernietigt het laboratorium terstond het B-monster.
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Artikel 10 - Uitslag
1. Het laboratorium deelt de uitslagen van de expertise en contra -expertise schriftelijk aan de
directie mede. Het laboratorium vermeldt ten aanzien van elk monster in zijn rapportage de
cijfercode van het barcodelabel en de kwalificatie ‘negatief’ of ‘positief’, alsmede
geconstateerde bijzonderheden. Indien de kwalificatie ‘positief’ luidt, geeft het laboratorium
tevens aan welke verboden stof in het monster is aangetroffen en waar nodig ook in welke
hoeveelheid en/of concentratie/verhouding, alsmede – waar van toepassing – welke verboden
methode is geconstateerd.
2. De directie deelt de uitslag van het in lid 1 bedoelde onderzoek schriftelijk aan de deelnemer
mede. Indien de uitslag ‘positief’ is geschiedt de schriftelijke mededeling door middel van een
aangetekende brief met bericht van ontvangst. Indien de uitslag van het monster positief is
zendt de directie na ontvangst de van het laboratorium met betrekking tot het monster
ontvangen bescheiden, alsmede een kopie van dit reglement en de tijdens de controle
geldende lijst van ongeoorloofde middelen aan de deelnemer. Wanneer de deelnemer een
buitenlander is wordt de uitslag medegedeeld aan de directie van de buitenlandse
zusterorganisatie.
3. De directie deelt een positieve uitslag van het laboratorium tevens aan de voorzitter van het
Federatiebestuur mede.
4. De deelnemer dient het verzoek tot het doen houden van een contra -expertise binnen veertien
dagen na dagtekening van de toegezonden uitslag van het A-monster schriftelijk in bij de
directie.
5. Indien de deelnemer niet of niet tijdig om contra -expertise verzoekt geldt de uitslag van het
A-monster als definitief.
6. Tot de uitslag van een expertise en contra -expertise worden al die mededelingen van het
laboratorium gerekend, welke uiterlijk acht weken na de d atum van de desbetreffende analyse
aan de directie worden gedaan, welke termijn op verzoek van het laboratorium met eenzelfde
periode kan worden verlengd. Indien het laboratorium – al dan niet vanwege nadere
onderzoeken en/of testen – ten aanzien van een onderzocht monster verscheidene
mededelingen doet, welke niet eenduidig, mogelijk inhoudelijk tegenstrijdig dan wel
onduidelijk zijn, kan de directie, al dan niet op verzoek van de deelnemer, het laboratorium
verzoeken een definitieve uitslag te geven welke met betrekking tot het al dan niet in
overtreding zijn voor de deelnemer bepalend is.
7. Vanaf het moment dat sprake is van een definitieve positieve uitslag (een definitieve positieve
uitslag van het A-monster wanneer geen contra-expertise wordt gedaan op het B-monster of
een bevestigde positieve uitslag van het B-monster) kan met het paard/de pony waarvan het
monster is afgenomen niet worden deelgenomen aan wedstrijden tot uitspraak is gedaan door
het Tuchtcollege of wanneer een appèlprocedure volgt, de Raad van Appèl.
8. Het Federatiebestuur en/of de directie is te allen tijde bevoegd aan de leden en aan derden
mededeling te doen van de uitslag van een expertise en contra -expertise, van de door het
laboratorium geconstateerde verboden stoffen, alsmede van de naam van de deelnemer en
van diens paard. De deelnemer kan niet van het Federatiebestuur verlangen dat deze zich
terzake van bedoelde mededeling onthoudt van een mededeling omtrent enig onderdeel van
de (van het laboratorium verkregen) uitslag.
Artikel 11 – Overtreding en straffen
1. Indien de uitslag van een monster positief is levert dit een overtreding van de deelnemer van
dit reglement op.
2. De uitslag van een monster wordt als positief gekwalificeerd, indien:
de kwalificatie van de contra-expertise positief is, of
de kwalificatie van de expertise positief is en de deelnemer geen verweer voert en/of geen
contra-expertise verlangt, of
de deelnemer terzake een overtreding van dit reglement erkent, of
de deelnemer enige verplichting die volgens dit reglement op hem rust niet, niet tijdig,
niet volledig of niet naar behoren nakomt.
3. Indien de uitslag van de expertise of – na contra-expertise – ook de uitslag van de
contraexpertise positief is wordt - met inachtneming van het bepaalde in het KNHS
Tuchtreglement – opgave bij de Aanklager gedaan. De uitslag van de contra -expertise of –
indien geen contra-expertise is gehouden – de uitslag van de expertise vormt de opgave tegen
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de deelnemer. Bij de opgave worden de van het laboratorium ontvangen bescheiden en een
toelichting op de aangetroffen stof(fen) en de werking ervan overlegd.
4. Indien er sprake is van een andere overtreding dan van een positief monster kan daarvan –
met inachtneming van het bepaalde in het KNHS Tuchtreglement - ook opgave worden gedaan
bij de Aanklager.
5. De behandeling van een tuchtzaak geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het
Tuchtreglement van de KNHS.
6. Het tuchtrechtelijk college legt bij een overtreding van dit reglement één of meer van de
navolgende straffen op:
uitsluiting of diskwalificatie van iedere deelnemer die met het desbetreffende paard heeft
deelgenomen aan de wedstrijd waar het paard ‘positief’ is bevonden;
het vervallen verklaren van een in de desbetreffende wedstrijd of tijdens het
desbetreffende evenement aan het paard ge geven kwalificatie of verkregen titel, prijs,
onderscheiding, en dergelijke;
een aan de deelnemer te geven bevel tot teruggave aan de rechthebbenden van alle
terzake van het desbetreffende wedstrijd ontvangen vergoedingen, prijzen en andere
onderscheidingen, welk bevel tevens een termijn inhoudt;
een geldboete;
terugbetaling van het door het tuchtrechtelijk college te bepalen deel van de kosten die de
KNHS heeft gemaakt voor de wedstrijd waarin het monster van het desbetreffende paard
positief is bevonden en van de kosten die door de KNHS zijn gemaakt in het kader van de
tuchtrechtelijke en/of gerechtelijke procedures die op grond van de positieve uitslag door
de KNHS dan wel door de deelnemer zijn ingesteld. Indien de deelnemer wordt gestraft
omdat de uitslag van een monster positief is, wordt de deelnemer altijd in de hier
bedoelde kosten veroordeeld;
het te voet stellen: het niet mogen deelnemen aan KNHS-wedstrijden voor een door het
tuchtrechtelijk college te bepalen duur en/of aantal wedstrijden en/of be paalde
wedstrijd(en);
uitsluiting van de deelnemer van deelname aan overige activiteiten van de KNHS voor de
duur van een door het Tuchtcollege of Raad van Appèl te bepalen termijn;
uitsluiting van het paard/de pony voor (inter)nationale wedstrijden voor de duur van een
door het Tuchtcollege of de Raad van Appèl te bepalen termijn.
- schorsing; een schorsing wordt als straf opgelegd indien de overtreding zo ernstig is dat
niet met een lichtere straf kan worden volstaan en een royement een te zware straf is. Een
schorsing kan worden opgelegd voor de duur van maximaal vijf jaar. Gedurende de
schorsing kan betrokkene geen functie en lidmaatschapsrechten uitoefenen, noch
deelnemen aan activiteiten van de KNHS en/of van de desbetreffende lidorganisatie en
blijven de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen onverkort op hem van
toepassing;
7. Indien het monster van een paard, dat deel uitmaakt van een team of van een span paarden,
positief is bevonden, geldt de opgelegde straf(fen) ook ten aanzien van de andere paarden,
die deel uitmaakten van het team of het span.
8. Het niet voldoen aan een opgelegde straf levert een zelfstandige overtreding op waarvan
opgave gedaan kan worden conform de bepalingen van het KNHS Tuchtreglement.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. De KNHS is niet aansprakelijk voor enige door een deelnemer en/of derden geleden schade als
gevolg van een controle op ongeoorloofde middelen, de bekendmaking van een uitslag en/of
voor de gevolgen van een tuchtrechtelijke procedure.
2. De KNHS is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van bij de controle op
ongeoorloofde middelen betrokken leden van de KNHS of van derden, al dan niet in opdracht
van de KNHS werkzaam, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de KNHS of van
een in haar opdracht werkzaam lid of functionaris.
3. De deelnemer wiens paard een controle op ongeoorloofde middelen heeft ondergaan doet
afstand van elke aanspraak op schadevergoeding met betrekking tot al hetgeen door hem niei
op het Geleideformulier is vermeld.
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