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Vergoeding officials/functionarissen 

 
 

 Opslag op inschrijfgeld behorend bij artikel 4, lid 5 (mits in het vraagprogramma vermeld) 

 
Paarden dressuur/springen    max. € 5,- (per combinatie) 
Pony’s dressuur/springen    max. € 2,50 (per combinatie) 
4-tallen paarden en pony’s    geen 
6-tallen paarden en pony’s    geen 
Mennen dr/va/swm (pony’s en paarden)   max. € 5,00 (per span) 
Endurance       max. €7,50 (per combinatie) 
 
 

Afdracht Eventing Safety Fonds (voorheen breekboom) 

 
€ 2,50 per ingeschreven combinatie (is bij het inschrijfgeld inbegrepen) 
 
 
 
 

Categorie official Tarieven  Reiskosten  
   Uurtarief voor vrijwilligers > 21 jaar    
 
Federatievertegenwoordiger €  5,00 0,28 
 
I & R controleur  €  5,00 0,28 
 
(Subtop) Jurylid €  5,00 0,28 
 
Ponymeter €   5,00 0,28 
 
Ringmeester €   5,00 0,28 
 
Technisch Afgevaardigde €   5,00 0,28 
 
Hoofdhinderniscontroleur (alleen 
reiskostenvergoeding)                               -  0,28 
 
 

1. Bovenstaande uurtarief is de door de belastingdienst vastgestelde maximale onbelaste 
vergoeding die een vrijwilliger mag ontvangen. 

2. Alle vergoedingen bij elkaar opgeteld mag er maximaal € 180,- per maand en maximaal € 1.800,- 
per jaar gedeclareerd worden als onbelaste vrijwilligersvergoeding. 

3. Indien de vrijwilliger tot en met 21 jaar, dan is het tarief maximaal € 2,75 per uur. 
4. Vergoeding vindt plaats conform de voorgeschreven aanwezigheid in het reglement. 
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Administratieve maatregelen als gevolg van administratief verzuim leden* 

 
Algemeen Wedstrijdreglement artikel 66, lid 2 
Wanneer een KNHS-lid/KNHS-vereniging administratief verzuim pleegt dan kan de KNHS een 
administratieve heffing opleggen.  
Bij het 1e administratieve verzuim:   officiële waarschuwing 
Bij het 2e administratieve verzuim binnen 12 maanden:  officiële waarschuwing 
Bij het 3e administratieve verzuim binnen 12 maanden: €      20, 
Bij het 4e administratieve verzuim binnen 12 maanden: €      40 
Bij het 5e administratieve verzuim binnen 12 maanden: €      65,- 
Bij het 6e administratieve verzuim binnen 12 maanden: €    160,- 
Bij het 7e administratieve verzuim binnen 12 maanden: €    260,- 
Bij het 8e administratieve verzuim binnen 12 maanden: €    350,- 
Bij het 9e administratieve verzuim binnen 12 maanden: €    450,- 
Bij het 10e administratieve verzuim binnen 12 maanden: € 1.500,- 
Hierna beginnen ruiters éénmalig met een schone lei waarbij de hier voorgaande reeks opnieuw wordt 
doorlopen, met dien verstande dat bij het 10e administratieve verzuim in de tweede reeks -in een 
periode van dezelfde 12 maanden- opgave bij de aanklager zal worden gedaan. 
 
 

Administratieve heffing bij het niet voldoen van (wedstrijd)gelden aan een lidorganisatie*  

 
Algemeen Wedstrijdreglement artikel 43 lid 2:   € 20,- per ingeschreven combinatie 
 
 

Administratieve maatregel bij wegblijven van deelnemers zonder (juist) af te melden* 

 

Overtreding van artikel 43, lid 3 Algemeen Wedstrijdreglement  , (het niet of niet tijdig afmelden voor 
een wedstrijd) leidt tot de volgende administratieve maatregelen: 
Bij het 1e administratieve verzuim:     officiële waarschuwing 
Bij het 2e administratieve verzuim binnen 2 jaar:   € 20,- 
Bij het 3e administratieve verzuim binnen 2 jaar:   € 40,-  
Bij het 4e administratieve verzuim binnen 2 jaar:   € 80,- 
Bij het 5e administratieve verzuim binnen 2 jaar:   € 100,- 
Bij het 6e en volgende administratieve verzuim binnen 2 jaar kan opgave worden gedaan bij de 
Aanklager van de KNHS. 
 

Administratieve heffing bij het niet of niet tijdig voldoen aan een betalingsverplichting aan de 
KNHS of aan één van haar lidorganisaties*  

 
Bij lidmaatschapsgelden en/of betalingen aan de KNHS kan een heffing van 15% over het 
factuurbedrag - met een minimum van € 20,00 - in rekening worden gebracht. 
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Administratieve heffing KNHS-leden m.b.t. deelname aan internationale wedstrijden*  

 
Algemeen wedstrijdreglement artikel 54 lid 2 
Wanneer een KNHS-lid bij deelname aan een internationale wedstrijd niet door de KNHS is 
ingeschreven kan de KNHS een administratieve heffing opleggen: 
Algemeen wedstrijdreglement artikel 54 lid 10 
Wanneer een KNHS-lid niet afmeldt en/of niet verschijnt op een internationale wedstrijd dan kan de 
KNHS een administratieve heffing opleggen: 
Bij de 1e administratief verzuim:     officiële waarschuwing 
Bij de 2e  administratief verzuim binnen 12 maanden:  € 150,- 
Bij de 3e administratief verzuim binnen 12 maanden:  € 250,- 
Bij de 4e en volgende administratieve verzuim binnen 12 maanden zal opgave worden gedaan bij de 
aanklager.  
 

Administratieve heffing KNHS-leden m.b.t. onterechte deelname aan Regio-, District-, KNHS-, 
en Nederlandse kampioenschappen. 

 
Wanneer door een KNHS-lid onterecht wordt deelgenomen aan een Regio-, District- en/of KNHS-
kampioenschap of Nederlands Kampioenschap wordt het resultaat alsnog door de KNHS geschrapt.  
Eventueel behaalde prijzen vervallen aan de wedstrijdorganisatie en de KNHS zal per overtreding een 
administratieve heffing opleggen van € 50,-. 
 
Wanneer in een periode van 12 maanden vanaf de eerste overtredingsdatum een 2e overtreding wordt 
geregistreerd voor wat betreft de hiervoor bedoelde onterechte deelname aan kampioenschappen, 
kan de KNHS bij deze 2e (of volgende) overtreding binnen deze periode opgave doen bij de aanklager 
of een andere maatregel nemen. 
 
 

Administratieve maatregel aan wedstrijdorganisaties 

 
Overtreding van artikel 9 lid 2 algemeen wedstrijdreglement, (het niet, of niet tijdig of onvolledig 
opgave doen van de KNHS-officials) leidt tot de volgende administratieve heffingen; 
Overtreding van artikel 9, lid 3 algemeen wedstrijdreglement, (het niet binnen 5 dagen en/of niet 
conform artikel 9 lid 3 digitaal aanleveren van de wedstrijdresultaten) leidt tot de volgende 
administratieve heffingen  
Bij het 1e administratieve verzuim:   officiële waarschuwing 
Bij het 2e administratieve verzuim binnen 12 maanden:  officiële waarschuwing 
Bij het 3e administratieve verzuim binnen 12 maanden: €      20, 
Bij het 4e administratieve verzuim binnen 12 maanden: €      40 
Bij het 5e administratieve verzuim binnen 12 maanden: €      65,- 
Bij het 6e administratieve verzuim binnen 12 maanden: €    160,- 
Bij het 7e administratieve verzuim binnen 12 maanden: €    260,- 
Bij het 8e administratieve verzuim binnen 12 maanden: €    350,- 
Bij het 9e administratieve verzuim binnen 12 maanden: €    450,- 
Bij het 10e administratieve verzuim binnen 12 maanden: € 1.500,- 
Na het 10e administratieve verzuim -in een periode van dezelfde 12 maanden- kan de KNHS ook 
andere maatregelen nemen. 
 
Overtreding van artikel 9, lid 3 algemeen wedstrijdreglement, (het niet aanleveren van de 
wedstrijdresultaten) leidt tot een administratieve heffing van € 250,- 
 
 

Administratieve heffing lidorganisatie* 

 
Het niet of niet tijdig opgeven/doorgeven van (nieuwe) leden van de vereniging: € 25,00 per niet 
opgegeven lid. 
* genoemde heffingen worden geïnd en komen toe aan de KNHS. Het is lidorganisaties niet 
toegestaan administratieve heffingen op te leggen. 


