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Licentiereglement 

Hippische Officials  01-01-2020 / 31-12-2022* 

*Onderstaand document is n.a.v. de situatie omtrent het coronavirus aangepast. De verlenging van de licentieperiode met één 

jaar is goedgekeurd in de ledenraadsvergadering d.d. 12-11-2020 . 

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) kent een licentiereglement voor 

officials in de paardensport. De KNHS gebruikt het licentiereglement voor het bereiken van 

haar doelstellingen, namelijk het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de hippische 

official. Om dat te bereiken ligt in het licentiereglement vast welke afspraken er gelden voor 

bijscholingen en voor de inzet van officials. Bijscholingen zijn gericht op het behoud en het 

verbeteren van de kennis en vaardigheden van de official, maar ook op een professionele 

houding en correct gedrag. Dit alles met het oog op paardenwelzijn, veiligheid en fair play. 

Binnen het licentiereglement worden verschillende kwalificaties onderscheiden, Door officials 

kwalificatie(s) toe te kennen, biedt de KNHS de bij haar aangesloten wedstrijdorganisaties een 

vindplaats voor door de KNHS opgeleide en bijgeschoolde officials die tevens aan de 

randvoorwaarden voor praktijkervaring voldoen.   

Het Licentiereglement Hippische Officials, en daarmee de licentieperiode, loopt  van 1 januari 2020  

tot en met 31 december 2022. Tijdens het derde jaar van de licentieperiode zal het reglement worden 

geëvalueerd en indien nodig voor de volgende licentieperiode worden bijgesteld.  
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Artikel 1 – Official Licentie (HO-licentie)  

Een HO-licentie is een licentie voor KNHS officials. Binnen de HO-licentie worden verschillende 

kwalificaties onderscheiden. Een overzicht van  kwalificaties is te vinden in de bijlage. 

 

Artikel 2 – Toekennen van de licentie  

Aan een ieder die met goed gevolg een KNHS official opleiding heeft afgerond, wordt een HO-licentie 

toegekend mits de gedragscode door de official is ondertekend. Aan de HO-licentie zijn geen kosten 

verbonden. 

Artikel 3 – Geldigheid licentie  

3.1  Een licentie is persoonsgebonden en alleen geldig als de licentiehouder lid is van de KNHS  

3.2   De licentieperiode loopt van 1 januari 2020 t/m 31 december 2022. Men kan op elk moment een 

licentie behalen / verkrijgen 

3.3 De KNHS dient in het bezit te zijn van een door de licentiehouder ondertekende gedragscode 

Artikel 4 – Theoriepunten  

4.1 Theoriepunten worden toegekend aan bijscholingen die door de KNHS en de Regionale 

Opleidingspunten worden georganiseerd 

4.2 Het aantal theoriepunten dat tijdens de licentieperiode moet worden behaald is per kwalificatie 

gespecificeerd in de bijlage 

4.3 De KNHS draagt zorg voor de registratie van theoriepunten  

 

Artikel 5 – Praktijkpunten 

5.1 Praktijkpunten worden toegekend wanneer een licentiehouder als official actief is geweest op 

officiële, door de KNHS goedgekeurde en in de KNHS-wedstrijdkalender opgenomen wedstrijden  

5.2  Het aantal praktijkpunten dat tijdens de licentieperiode moet worden behaald is per kwalificatie 

gespecificeerd in de bijlage   

5.3 De KNHS draagt zorg voor automatische registratie van praktijkpunten tenzij in de bijlage anders 

is bepaald  

 

Artikel 6 – Verlengen van de licentie  

6.1  Een licentie wordt automatisch verlengd voor een volgende licentieperiode indien aan de 

volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. De licentiehouder heeft tijdens de licentieperiode door het volgen van bijscholingen voldoende 

theoriepunten behaald (zie bijlage voor een uitwerking van het benodigde aantal 

theoriepunten per kwalificatie) 

Én 

b. De licentiehouder heeft tijdens de licentieperiode door zijn/haar inzet voldoende praktijkpunten 

behaald (zie bijlage voor een uitwerking van het benodigde aantal praktijkpunten per 

kwalificatie)  

Op termijn kan een reglementen-/technische toets per kwalificatie tevens een voorwaarde vormen 

voor automatische verlenging van de licentie. Voor de licentieperiode 2020-2022 geldt deze 

voorwaarde echter nog niet. 

6.2 Voor licentiehouders die tijdens de licentieperiode hun licentie verkrijgen, gelden de voorwaarden 

voor verlenging naar rato vanaf het moment dat hun licentie actief is   

6.3 In afwijking van bovenstaande geldt voor Nederlandse FEI Officials het volgende: Een licentie 

wordt automatisch verlengd voor een volgende licentieperiode wanneer de licentiehouder bij 

aanvang van die periode FEI Official is en de FEI functie verband houdt met de KNHS kwalificatie  

6.4 Licentiehouders met meerdere kwalificaties dienen voor iedere kwalificatie aan de gestelde 

voorwaarden te voldoen 

6.5   Na verlenging van de licentie vervallen alle tot dan toe behaalde theoriepunten en prakijkpunten. 

Theoriepunten en praktijkpunten kunnen niet worden ‘meegenomen’ naar een volgende 

licentieperiode  
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6.6  De behaalde theoriepunten en praktijkpunten worden geregistreerd door de KNHS. 

Licentiehouders zijn echter ook zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun theorie- en 

praktijkpuntenadministratie. De bewijslast voor het gevolgd hebben van een bijscholing en/of het 

gefungeerd hebben als official, ligt te allen tijde bij de licentiehouder.  

 

Artikel 7 – Vervallen en opnieuw verkrijgen van een kwalificatie  

7.1  Een kwalificatie vervalt indien niet aan de voorwaarden voor verlenging uit artikel 6 is voldaan 

7.2  Na het vervallen van een kwalificatie kan deze opnieuw worden verkregen. Indien men 

herregistratie van een kwalificatie aanvraagt en de betreffende kwalificatie minder dan 2 jaar 

inactief is geweest, wordt de aanvrager uitgenodigd voor een technische test/toets en/of een 

stagetraject. Na het slagen voor deze technische test/toets en/of het stage traject, wordt de 

kwalificatie opnieuw geactiveerd. Is de betreffende kwalificatie langer dan 2 jaar inactief geweest, 

dan kan herregistratie alleen plaatsvinden door het gehele examen opnieuw te doen (theorie-en 

praktijkexamen en de bijbehorende stages) 

 

Artikel 8 – Niet verstrekken, niet verlengen, opschorten en intrekken van een licentie  

8.1 Het KNHS-bestuur heeft de bevoegdheid om een licentie niet te verstrekken. Het besluit hiertoe 

wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokkene meegedeeld.  Alvorens een 

dergelijk besluit wordt genomen, wordt de betreffende licentiehouder in de gelegenheid gesteld 

om te worden gehoord. 

8.2 Het KNHS-bestuur is bevoegd om een licentie voor bepaalde of onbepaalde tijd niet te verlengen, 

op te schorten of in te trekken. Het besluit hiertoe wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan 

de betrokkene meegedeeld. Alvorens een dergelijk besluit wordt genomen, wordt de betreffende 

licentiehouder in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord. 

Het niet verlengen, opschorten of intrekken van een licentie is mogelijk indien:  

a. De licentiehouder de licentie door een ander laat benutten 

b. De licentiehouder fraudeert met de aanwezigheidsregistratie bij bijscholingen 

c. De licentiehouder fraudeert met de registratie van praktijkpunten  

d. De licentiehouder  in het kader van de uitoefening van zijn functie gedurende de 

licentieperiode  twee officiële waarschuwingen van de KNHS heeft gekregen 

e. De licentiehouder door gedrag, handelen, nalaten en/of uitlatingen in strijd handelt met de 

statuten, reglementen, waaronder de gedragscode mede wordt verstaan, of een besluit van 

een orgaan of commissie van de KNHS, of in het geval van FEI Officials, de FEI 

 

Artikel 9 – Bezwaar en beroep 

Tegen besluiten genomen op basis van dit reglement kan binnen een maand, nadat dit de betrokkene 

is meegedeeld, schriftelijk gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij het KNHS-bestuur. Het KNHS-

bestuur kan na ontvangst van het bezwaar het primair genomen besluit intrekken, wijzigen of 

handhaven. Indien een bezwaar niet-ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard kan binnen een 

maand, nadat dit de betrokkene is meegedeeld, schriftelijk gemotiveerd beroep worden ingesteld bij 

de Geschillencommissie van de KNHS. De Geschillencommissie van de KNHS kan na ontvangst van 

het beroep het primaire besluit intrekken, wijzigen of handhaven. De uitspraak van de 

Geschillencommissie van de KNHS is bindend voor partijen.  

 

Artikel 10 – Slotbepaling  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de KNHS.  
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Begrippen  

 

KNHS  

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, de enige door de FEI, het NOC*NSF, het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit erkende paardensportorganisatie van Nederland.  

 

FEI 

Fédération Equestre Internationale, de internationale overkoepelende paardensportorganisatie, 

waarvan de KNHS lid is. 

 

Geschillencommissie van de KNHS  

De Geschillencommissie van de KNHS, die bindende uitspraken doet in beroep over besluiten 

genomen op basis van het Reglement Licenties Hippische Officials. 

 

Licentiehouder  

Het lid van de KNHS dat rechtsgeldig over een licentie beschikt.  

 

Official  

Een natuurlijk persoon, die is benoemd door het KNHS-bestuur om tijdens wedstrijden conform 

de reglementaire bepalingen een functie te vervullen en in het bezit is van een door de KNHS 

afgegeven HO-licentie.  

 

Officialkwalificatie  

Een door de KNHS afgegeven en door de KNHS beheerde bevoegdheid voor het uitoefenen van 

een officialfunctie.  

 

 

 

 


