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Controle op aanwezigheid verboden middelen bij pony’s/paarden tijdens KNHS-wedstrijden  
 
Op KNHS-wedstrijden in de diverse disciplines en op alle niveaus kunnen deelnemende paarden en 
pony’s gecontroleerd worden op de aanwezigheid van ongeoorloofde middelen volgens de door de FEI 
vastgestelde methode uitgevoerd door een KNHS-official, een zogeheten ‘controlerend dierenarts’.  
 
In overleg met de jury wordt een deelnemer aangewezen door een controleren dierenarts voor een 
controle. De dierenarts neemt de vastgestelde hoeveelheid urine af en de hierbij behorende hoeveelheid 
bloed. Wanneer een paard/pony niet binnen 60 minuten urineert, wordt een vastgestelde hoeveelheid 
bloed (meer dan wanneer al urine is gevangen) afgenomen.  
 
Van de afgenomen urine en/of bloedmonsters wordt een A- en een B-deel gemaakt. Na de verzegeling 
en de ondertekening door of namens de deelnemer voor akkoord (voor onder andere de procedure, de 
verzegeling van de monsters en het naar waarheid hebben verstrekt van gegevens), worden de monsters 
gekoeld opgestuurd naar een laboratorium in Parijs voor onderzoek. De stoffen, middelen, markers en/of 
metabolieten waarnaar wordt gezocht staan op de lijst van verboden middelen, opgesteld door de FEI; 
Equine Prohibited List  
 
Het laboratorium die de monsters onderzoekt is het Laboratoire des Courses Hippiques (LCH) in Parijs 
(Frankrijk). In het laboratorium wordt in eerste instantie het A-deel van het monster onderzocht. De uitslag 
wordt naar de KNHS gezonden, waarna de deelnemer wordt geïnformeerd. Wanneer het een negatieve 
uitslag betreft wordt volstaan met de schriftelijke mededeling hiervan.  
 
Bij een positieve uitslag wordt de deelnemer zoals reglementair vastgelegd in de gelegenheid gesteld om 
een contra-expertise te laten uitvoeren op het eveneens afgenomen B-deel van het monster. Wanneer de 
deelnemer hiervoor kiest dienen de kosten hiervoor aan de KNHS te worden voldaan, waarna door de 
KNHS de opdracht aan het laboratorium wordt verstrekt. In de meeste gevallen wordt, na een positieve 
uitslag van het A-deel van een monster, geen contra-expertise uitgevoerd op het B-deel van een monster. 
Wanneer de deelnemer hier wel voor kiest en de uitslag is negatief, worden de kosten terugbetaald aan 
de deelnemer. Wanneer de contra-expertise de positieve uitslag van het onderzochte A-deel van het 
monster bevestigd, eveneens positief is, worden de kosten voor de contra-expertise niet terugbetaald aan 
de deelnemer.  
 
Wanneer sprake is van een definitieve positieve uitslag van een controle wordt door de KNHS opgave 
gedaan bij de Aanklager van de KNHS, die aangifte doet bij het KNHS Tuchtcollege. Tot op heden 
hebben alle positieve gevallen tot een tuchtrechtelijke procedure geleid. De controle op ongeoorloofde 
middelen is een significant onderdeel van het actieve welzijnsbeleid van de KNHS. Bij overtreding van het 
reglement wordt daarom niet voor een schikking of administratieve afhandeling gekozen, maar volgt een 
tuchtrechtelijke procedure, een mondelinge behandeling door een tuchtrechtelijk college. De zittingen van 
één van de tuchtrechtelijke colleges (KNHS Tuchtcollege en Raad van Appèl) van de KNHS zijn niet 
openbaar. Door het Tuchtcollege of bij appèl door de Raad van Appèl wordt een doel voor publicatie 
opgenomen, een korte samenvatting van de overtreding en de uitspraak, dat in de officiële mededelingen 
van de KNHS openbaar wordt gemaakt wanneer de uitspraak onherroepelijk is geworden.  
 
Meer informatie op www.knhs.nl/reglementen > Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard 
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Toelichting indeling stoffen op FEI-lijst en kader rechtspraak FEI  
 
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de indeling van de stoffen op de FEI-stoffenlijst en wordt een 
kader gegeven met straffen die door de FEI worden opgelegd, afhankelijk van het soort overtredingen 
en/of het soort aangetroffen stof. In deze toelichting worden de door de FEI gehanteerde termen gebruikt. 
De KNHS heeft in haar reglementen andere benaming voor een aantal zaken. Zo wordt in de FEI-regels 
gesproken over de ‘verantwoordelijke persoon’ terwijl in het KNHS-reglement de term ‘deelnemer’ wordt 
gebruikt. 
 
De stoffen zijn verdeeld in drie groepen, te weten: 
 
1. Doping 
Hieronder vallen alle stoffen die het prestatievermogen van een paard* kunnen beïnvloeden; maskerende 
stoffen; stoffen zonder algemeen erkende medicinale werking; stoffen die gewoonlijk worden 
voorgeschreven voor gebruik bij mensen of andere diersoorten dan het paard en stoffen die het lichaam 
of delen daarvan over- of ongevoelig kunnen maken. 
2. Medicatie Klasse A 
Hieronder van alle stoffen die het prestatievermogen van een paard mogelijk kunnen beïnvloeden (zoals 
pijnstillers, sedativa en stoffen die fysiologische of gedragsmatige effecten hebben). 
3. Medicatie Klasse B  
Hieronder vallen alle stoffen die een beperkt prestatieverhogend effect kunnen hebben en/of stoffen 
waaraan het paard ongewild is blootgesteld, inclusief verontreinigingen afkomstig uit het rantsoen. 
 
Reglementaire overtreding  
Met uitzondering van de stoffen waarvoor in de lijst met verboden stoffen voor paarden een 
drempelwaarde wordt vermeld, betekent de aangetoonde aanwezigheid (dus ongeacht de hoeveelheid) 
van een verboden middel/stof, de metabolieten daarvan en/of markers in het monster afgenomen van 
een paard een overtreding.  
 
Als uitzondering op de algemene regel kunnen in de lijst met verboden middelen voor paarden bijzondere 
criteria (inclusief specifieke drempelwaarden of verzachtende omstandigheden) omschreven worden voor 
de vaststelling van verboden stoffen die door het paardenlichaam zelf kunnen worden aangemaakt en/of 
uit de omgeving kunnen worden opgenomen dan wel het resultaat kunnen zijn van besmetting. De 
drempelwaarde wordt omschreven als de waarde (hoeveelheid) van de aangetroffen stof, waarbij de stof 
niet meer werkzaam en/of prestatieverhogend is.  
 
Indien zulke speciale criteria of omstandigheden van toepassing zijn, dan betekent de aanwezigheid van 
een verboden stof in een monster afkomstig van een paard dat is gecontroleerd tijdens een wedstrijd niet 
vanzelfsprekend een overtreding van het reglement. Indien een drempelwaarde voor een bepaalde 
verboden stof is vastgesteld, dan betekent het overschrijden van deze drempelwaarde wel een 
overtreding van het reglement. De sanctie die kan worden opgelegd wanneer een verboden stof tijdens 
een controle is aangetoond, wordt gebaseerd op de groep waaronder de stof valt. Het laboratorium in 
Parijs (Laboratoire des Courses Hippique) dat voor zowel de FEI als de KNHS monsters onderzoekt, 
bepaalt, wanneer een stof waarvoor een drempelwaarde (uitsluitend mogelijk bij een stof behorend tot 
medicatieklasse A en/of B) is vastgesteld, of de drempelwaarde is overschreden. Wanneer dit niet het 
geval is, wordt de uitslag als ‘negatief’ aangemerkt. 
 
De FEI stelt dat het toepassen van een verboden middel of een verboden methode een overtreding van 
het reglement vormt. Het is hierbij niet van belang of het toepassen van een verboden stof of een 
verboden methode een al dan niet positieve invloed op het prestatievermogen van het paard heeft gehad. 
Hetzelfde geldt voor het weigeren of het anderszins zonder overtuigende rechtvaardiging niet meewerken 
aan het afnemen van een monster nadat het aangezegd is dan wel het omzeilen van het afnemen van 
een monster op elke andere manier of het negatief beïnvloeden (of elke poging daartoe) van een 
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controle, ongeacht het onderdeel daarvan. Ook wordt als overtreding van het reglement aangemerkt het 
betrokken zijn bij het verhandelen van één of meerdere verboden stoffen of het toepassen van een of 
meerdere verboden methoden, evenals het toedienen van een verboden stof of het toepassen van een 
verboden methode bij een paard of het assisteren bij, aanmoedigen van, helpen bij, aanzetten tot, 
verdoezelen van of elke andere manier van medeplichtigheid bij het overtreden van de reglementen. 
 
Kader sancties opgesteld door de FEI bij een aangetroffen verboden stof 
Voor elk van de drie groepen wordt onderstaand een toelichting gegeven op het door de FEI 
geformuleerde kader met betrekking tot de straffen die (kunnen) worden opgelegd bij het aantreffen van 
een verboden stof. 
 
1. Doping 
Indien een verboden stof wordt aangetroffen die valt in de groep “Doping” zal de sanctie zijn: 
eerste overtreding: maximaal twee (2) jaren uitsluiting 
 tweede overtreding (overtreding van de anti-doping reglementen of medicatie controle reglementen 
binnen vijf (5) jaar na bekendmaking van de eerste overtreding): maximaal vier (4) jaren uitsluiting 
 
Een geldboete van maximaal CHF 15.000,00 (overeenkomend met ongeveer € 9200,00) wordt tevens 
opgelegd voor elke overtreding van de anti-doping reglementen.  
 
Echter, voordat een periode van uitsluiting en/of een geldboete wordt opgelegd, krijgt ieder 
verantwoordelijk persoon de gelegenheid om gegevens aan te voeren die zouden kunnen leiden tot een 
kwijtschelding of vermindering van deze straf. 
 
Medicatie Klasse A 
Indien een verboden stof wordt aangetroffen die valt in de groep “Medicatie Klasse A” zal de sanctie zijn:  
eerste overtreding: maximaal een (1) jaar uitsluiting 
tweede overtreding (overtreding van de anti-doping reglementen of medicatie controle reglementen 
binnen vijf (5) jaar na bekendmaking van de eerste overtreding): maximaal vier (4) jaren uitsluiting 
 
Tevens kan een geldboete van maximaal CHF 15.000,00 (overeenkomend met ongeveer  
€ 9200,00) worden opgelegd voor elke overtreding van de medicatie controle reglementen.  
 
Echter, voordat een periode van uitsluiting en/of een geldboete wordt opgelegd, krijgt ieder 
verantwoordelijk persoon de gelegenheid om gegevens aan te voeren die zouden kunnen leiden tot een 
kwijtschelding of vermindering van deze straf. 
 
Medicatie Klasse B  
De stoffen die in deze groep vallen worden vaak gevonden bij onopzettelijke overtreding van de 
reglementen voor de medicatie controle omdat ze algemeen voorkomen in diergeneeskundige producten 
of het is van deze stoffen bekend dat ze minder succesvol misbruikt kunnen worden als doping of 
maskerende stof. Als de aanwezigheid van een verboden stof die valt onder “Medicatie Klasse B” in een 
monster dat afkomstig is van een paard, resulteert in een ongunstig uitslag van het onderzoek, dan zal 
worden aangenomen dat het gebruik van deze verboden stof niet bedoeld werd om het 
prestatievermogen van het paard te verhogen.  
Indien een verboden stof wordt aangetroffen die valt in de groep “Medicatie Klasse B” zal de sanctie zijn: 
eerste overtreding: minimum: waarschuwing en berisping 
maximum: waarschuwing, berisping en een geldboete van maximaal CHF 15.000,00 (overeenkomend 
met ongeveer € 9200,00) 
tweede overtreding: (een overtreding van de anti-doping reglementen of van de medicatie controle 
reglementen binnen vijf (5) jaren na bekendmaking van de eerste overtreding: maximaal een (1) jaar 
uitsluiting. 
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Echter, voordat een periode van uitsluiting en/of een geldboete wordt opgelegd, krijgt de 
verantwoordelijke persoon de gelegenheid om gegevens aan te voeren die zouden kunnen leiden tot een 
kwijtschelding of vermindering (in geval van een tweede of herhaalde overtreding) van deze straf. Indien 
door de sportorganisatie c.q. de Aanklager weerlegd kan worden dat de verboden stof die valt onder 
“Medicatie Klasse B” niet bedoeld was om het prestatievermogen van het paard te verhogen, kunnen 
straffen worden opgelegd als genoemd bij de groep stoffen vallend onder “Medicatie Klasse A”.  
 
Uitsluiting wegens overtreding van andere regels 
Voor de volgende overtredingen: 
1. het weigeren of het anderszins niet meewerken aan het laten afnemen van een monster, 
2. het negatief beïnvloeden van het dopingonderzoek, 
3. het verhandelen van een verboden stof, 
4. het toepassen van een verboden methode, 
geldt dat straffen, genoemd bij de groep dopinggeduide stoffen, kunnen worden opgelegd. Wanneer het 
gaat om het toedienen van een verboden stof, vallend onder “Medicatie Klasse A en/of B”, kunnen 
straffen worden opgelegd die onder die groep stoffen zijn beschreven.  
 
Wanneer met het overtreden van de FEI-reglementen ook andere (niet paardensportgerelateerde) wetten 
en regels worden overtreden kan dit gerapporteerd worden aan de desbetreffende bevoegde 
administratieve, professionele of juridische autoriteiten. 
 
* Waar ‘paard’ is vermeld wordt tevens ‘pony’ bedoeld. 
 
Verklaring termen  
 
Drempelwaarde  
De drempelwaarde wordt omschreven als de waarde (hoeveelheid) van de aangetroffen stof, waarbij de 
stof niet meer werkzaam en/of prestatieverhogend is.  
 
Gebruik  
De inname, inspuiting of consumptie op welke manier dan ook van elke verboden stof en/of het 
toepassen van elke verboden methode. 
 
Marker  
Een chemische verbinding, groep van chemische verbindingen of biologische grootheden die duiden op 
het gebruik van een verboden stof of een verboden methode. 
 
Medicatie klasse A  
Een groep verboden stoffen zoals die omschreven wordt in de lijst met verboden middelen voor paarden. 
 
Medicatie klasse B  
Een groep verboden stoffen zoals die omschreven wordt in de Lijst met Verboden Middelen voor 
Paarden. 
 
Medicatie controle  
Het gehele proces (inclusief het plannen van de onderzoeken, het nemen en het daaropvolgende 
transport van de monsters, het laboratorium onderzoek, het behandelen van de resultaten, de 
hoorzittingen en eventuele hoger beroepen) dat tot doel heeft het voorkomen van overtredingen van het 
medicatie controle reglement. Deze overtredingen kunnen tot gevolg hebben dat het prestatieniveau 
positief wordt beïnvloed of dat een gezondheidsprobleem gemaskeerd wordt terwijl tegelijkertijd een 
behandeling wordt ingesteld om de gezondheidstoestand en het welzijn van het paard optimaal te 
waarborgen. 
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Metaboliet  
Elke stof die het gevolg is van een biologisch omzettingsproces. 
 
Monster  
Elk biologisch of andersoortig materiaal dat verzameld wordt in het kader van doping- of 
medicatiecontrole. 
 
Verboden Methode  
Elke methode die wordt beschreven in de lijst met verboden middelen (inclusief de daarvan afkomstige 
metabolieten en markers). 
 
Verboden Stof  
Elke stof die wordt beschreven in de Lijst met Verboden Middelen (inclusief de de daarvan afkomstige 
metabolieten en markers). 
 
Verhandelen  
Het verkopen, toedienen, vervoeren, verzenden, afleveren of verspreiden van een verboden stof of een 
verboden methode aan een verantwoordelijke persoon of aan zijn of haar paard zowel direct als door 
derde partijen. Hierbij zijn echter uitgesloten de verkoop en verspreiding van verboden stoffen voor louter 
diergeneeskundige doeleinden. 
 
Uitsluiting  
Een gevolg van een overtreding van de reglementen voor anti-doping en medicatie controle waarbij de 
verantwoordelijke persoon gedurende een bepaalde periode uitgesloten wordt van deelname aan een 
competitie of wedstrijd of een andere activiteit. 
 
 


