
 

Voorwaarden aanvragen  

Permission / Letter of No Objection (LoNo)  

 

Algemene bepalingen 

- Voor het aanvragen van een Permission / LoNo is het Algemeen Reglement (zie met name 

artikelen 1 tot en met 4, artikel 6 en artikel 12), het Algemeen Wedstrijdreglement en het 

Wedstrijdreglement van de betreffende discipline en de eventueel daarop gepubliceerde 

wijzigingen van toepassing. 

- Eenvoudig door het aanvragen van een Permission / LoNo geeft de ruiter aan op de hoogte te 

zijn van en in te stemmen met de voorwaarden en reglementen die gelden en verband houden 

met een permission/letter of no objection..  

- In alle gevallen waarin het Algemeen Reglement, het Algemeen Wedstrijdreglement, de 

disciplinereglementen of de Statuten of voorwaarden van de KNHS niet voorzien, dan wel in 

alle gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg, of wanneer de dichts 

bijkomende uitleg van de van toepassing zijnde regel zou resulteren in een overduidelijke 

onrechtvaardigheid beslist het bestuur van de KNHS. 

 

Aanvraag Permission / LoNo 

- Voor deelname aan alle buitenlandse wedstrijden is toestemming van de KNHS verplicht. Dit 

betreft nationale wedstrijden in het buitenland onder auspiciën van de betreffende 

buitenlandse nationale federatie  Voor nationale wedstrijden in het buitenland kun je een 

Permission / LoNo aanvragen die maximaal 12 maanden geldig is. 

- Permission (eerder licentie) / LoNo kan aangevraagd worden voor de disciplines dressuur, 

springen, eventing, mennen, endurance (Riding Permission) en voltige (Vaulting Permission). 

- De Permission / LoNo is ruitergebonden (muv Riding Permission Endurance)  

- Indien je alleen paarden start op nationale wedstrijden in het buitenland waarvoor punten 

registratie bij de KNHS niet nodig is, dan vraag je een LoNo aan. Dit kan ook als je geen lid 

(meer) bent van de KNHS. De LoNo is landgebonden. 

- Het aanvragen van een Permission of LoNo moet minimaal twee weken voorafgaand aan de 

eerste wedstrijd waar de deelnemer wilt starten.   

- De aanvraag kan via het formulier Permission/LoNo op de website.  

 

Niet verlenen dan wel Intrekken Permission / LoNo 

- Wanneer niet of niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan, worden alle Permission / 

LoNo van de betreffende ruiter niet verleend dan wel ingetrokken. Het is de ruiter in dit geval 

niet (langer) toegestaan om deel te nemen aan nationale wedstrijden in het buitenland.  

- Wanneer de Permission / LoNo is ingetrokken, kan er vanaf de dag van intrekking, 6 maanden 

geen Permission / LoNo aangevraagd worden. Na 6 maanden kan de ruiter weer een nieuwe 

aanvraag indienen. De KNHS kan aan een hernieuwde aanvraag binnen een jaar na 

intrekking extra voorwaarden stellen.  

 

Verklaring inbegrepen bij de aanvraag 

- Tegelijkertijd met het invullen van het aanvraagformulier verklaart de deelnemer akkoord te 

gaan met alle voorwaarden en de aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld. 

  



 

Aanvulling voltige 

 

 

 

Aanvraag Vaulting Permission 

- Bij de goedgekeurde Vaulting Permission is de deelnemer verplicht de uitslag, inclusief een 

kopie van de officiële uitslagenlijst van de wedstrijd binnen twee weken na de wedstrijd aan te 

leveren bij de KNHS. De behaalde winst- en/of verliespunten kunnen geregistreerd worden 

mits het niveau overeenkomt met de klasse waar nationaal in gestart wordt.  

  



 

Aanvulling Endurance 

 

 

Aanvraag Riding Permission 

- Voorwaarde voor de aanvraag van de Riding Permission is dat de deelnemer volgens de 

reglementen ook in Nederland startgerechtigd is. De Riding Permission is 

combinatiegebonden en landgebonden en vermeldt de klassering van de combinatie waarvoor 

je in Nederland een geldige startpas hebt. 

- Bij de goedgekeurde Riding Permission ontvangt de deelnemer ook meteen het 

buitenlandformulier. Deze laat de ruiter door de wedstrijdorganisatie volledig invullen en 

ondertekenen ter bevestiging van de gereden rit. Binnen twee weken na afloop van de 

gereden rit moet dit formulier ingevuld, samen met een kopie van de veterinaire kaart en de 

uitslagenlijst, opgestuurd worden naar de KNHS, zodat registratie kan plaatsvinden. Bij 

afkeuring moet tevens een kopie van de veterinaire kaart aangeleverd worden. 

- Een Riding permission moet per land aangevraagd worden. De ruiter betaalt eenmalig per 

land en kan daarna ook andere paarden in dat land starten. Als de ruiter eenmaal in het bezit 

is van een geldige Riding Permission voor een bepaald land dan moet de ruiter voor elk 

volgend paard waarmee de ruiter in datzelfde land wil starten per mail een aanvraag indienen 

via endurance@knhs.nl. Tegelijk met het aanvragen van een Riding Permission voor een 

volgend paard dient de ruiter wederom te verklaren akkoord te gaan met alle voorwaarden.  

- De aanvraag kan via het formulier Permission/LoNo op de website. Daarna wordt nog een 

aanvullend aanvraagformulier per email toegestuurd.  

 

Voorwaarden afgifte Riding Permission / LoNo Endurance 

- Voor de afgifte van een Riding Permission moet bij aanvraag schriftelijk aangetoond worden 

dat het paard voldoet aan de Nederlandse kwalificatienormen.  

- Voor zowel de RP als de LoNo geldt op de nationale wedstrijden in het buitenland een 

maximale snelheid. Na een goed uitgereden wedstrijd geldt op de volgende wedstrijd een 

hogere maximum snelheid. De afstand speelt daarbij een rol.  

o maximaal 19km/u: 

 wanneer de ruiter een paard voor het eerst start (nieuwe combinatie). 

 voor een bestaande combinatie (d.w.z. een combinatie die ooit eerder een 

wedstrijd goed uitgereden heeft) die als combinatie  nog geen wedstrijd van 

80 km of meer goed heeft uitgereden, mag op een wedstrijd van 80 km of 

meer max 19 km/u 

o maximaal 23km/u: 

 voor bestaande combinaties op een wedstrijd onder de 80km. 

 voor bestaande combinaties op een wedstrijd van 80km of meer, als de 

combinatie al een wedstrijd van 80 km of meer goed uitgereden heeft. 

o maximaal 26km/u: 

 voor combinaties die een of meerdere wedstrijd(en) in het buitenland goed 

uitgereden hebben waarbij voldaan is aan bovenstaande voorwaarden. 

 voor combinaties die reeds een CEI wedstrijd succesvol volbracht hebben.  

 Voor ruiters die volgens het FEI Reglement een elite status hebben. Zij 

mogen elk paard direct met de maximale snelheid starten.  

- een ruiter mag niet uitkomen met een paard dat getraind wordt door een trainer die in de 

afgelopen 3 jaar (vanaf de dag van de (bekendmaking van de) uitspraak) geschorst is of is 

geweest door de FEI. Het uitgebrachte paard moet meer dan 30 dagen voorafgaand niet meer 

onder een geschorste trainer vermeld staan.  

- Een ruiter mag geen paarden uitbrengen voor een stal waarvan een trainer in de afgelopen 3 

jaar (vanaf de dag van de (bekendmaking van de) uitspraak) veroordeeld is door het FEI 

Tribunal en genoemd staat op de lijst van de FEI.  

- Lijsten van de FEI zijn terug te vinden op 
https://inside.fei.org/fei/your-role/athletes/fei-tribunal/ead-decisions  
https://inside.fei.org/fei/your-role/athletes/fei-tribunal/ead-decisions-2018  

https://inside.fei.org/fei/your-role/athletes/fei-tribunal/2017-decisions   



 

Aanvulling Endurance 

 

 

- Er moet gehouden worden aan de rustdagen zoals vermeld in de laatst gepubliceerde versie 

van de FEI Endurance Rules, te vinden op inside.fei.org. 

 

Intrekken RP /LoNo 

- Indien een ruiter tijdens een wedstrijd (nationale wedstrijd in Nederland, nationale wedstrijd in 

buitenland of CEI) binnen 12 maanden twee keer achter elkaar met hetzelfde paard of drie 

keer met verschillende paarden wordt uitgesloten of gediskwalificeerd om metabole redenen 

dan worden per direct alle RP /LoNo in van betreffende ruiter ingetrokken.  

 


