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ONGEOORLOOFDE MIDDELEN REGLEMENT 
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Artikel 1-Algemene begrippen 

1. Onder FEI wordt verstaan de Fédération Equestre Internationale. Dit is de 

overkoepelende internationale paardensportfederatie. 

2. Onder KNHS wordt verstaan de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Dit is 

de overkoepelende paardensportfederatie in Nederland. 

3. Onder VP wordt verstaan de Verantwoordelijk Persoon. Tijdens keuringen en aanlegtesten 

is c.q. zijn dit de geregistreerde eigenaar resp. eigenaren van een ter keuring aangeboden 

paard of pony. Tijdens spring- en dressuurwedstrijden en/of keuringen is dit de ruiter c.q. 

de amazone van het deelnemende paard/pony. Indien de ruiter/amazone ten tijde van dit 

evenement minderjarig was, treedt één der ouders of de voogd op als wettelijk 

vertegenwoordiger. 

  

Artikel 2-Reglement en lijst van ongeoorloofde middelen 

1. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het Algemeen Bestuur van het NRPS. 

2. Dit reglement heeft tot doel het waken over de gezondheid en het welzijn van paarden en 

pony’s alsmede het voorkomen van competitievervalsing tijdens NRPS evenementen. 

3. De lijst van ongeoorloofde middelen -waaronder begrepen zowel stoffen als methoden- 

vormt een onderdeel van dit reglement. 

4. Het NRPS hanteert altijd de meest recente versie van de FEI lijst van ongeoorloofde 

middelen. 

5. De lijst van ongeoorloofde middelen is verkrijgbaar bij het NRPS stamboekbureau. 

6. Dit reglement -en daarmede de lijst van ongeoorloofde middelen- is van toepassing op alle 

leden van het NRPS. Tijdens NRPS evenementen is het NRPS-lid verantwoordelijk voor 

het nakomen van dit reglement. 

7. Elk NRPS-lid wordt geacht op de hoogte te zijn van dit reglement alsmede de lijst van 

ongeoorloofde middelen en  methoden. 

8. Het Algemeen Bestuur van het NRPS beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 
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Artikel 3-Samenwerking met andere hippische organisaties 

1. Het NRPS kan met de KNHS samenwerken bij het uitvoeren van dit reglement, bij het 

aanstellen van een controlerend dierenarts, bij het aanschaffen en vervoeren van doping-

kits, bij het doen onderzoeken van de monsters door een laboratorium en bij het 

verwerken van de uitslagen van het laboratorium. 

2. De onder lid 1 vermelde samenwerking geschiedt op basis van een aan de KNHS 

gedelegeerde bevoegdheid die valt onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen 

Bestuur van het NRPS. 

3. Dit reglement blijft van toepassing indien het Algemeen Bestuur van het NRPS enige 

bevoegdheid heeft gedelegeerd aan de KNHS.  

 

Artikel 4-Strafbaarheid bij gebruik ongeoorloofde middelen 

1. Het op enigerlei wijze gebruik maken van een ongeoorloofd middel en/of methode is 

verboden. Hiertoe behoort ook het in bezit hebben van en/of het aanzetten tot het 

gebruik maken van een ongeoorloofd middel en/of methode. Hieronder valt ook het op het 

wedstrijd- of keuringsterrein in bezit hebben van injectiespuiten en/of –naalden. Het op 

een wedstrijd- of keuringsterrein in bezit hebben van één of meerdere ongeoorloofde 

middelen en/of injectiespuiten en/of –naalden is slechts voorbehouden aan een door de 

betreffende hippische organisatie geaccrediteerde behandelend dierenarts. 

2. Indien voor een bepaalde stof een drempelwaarde wordt gehanteerd, dan is pas sprake 

van een overtreding van dit reglement zodra de drempelwaarde wordt overschreden. 

3. Het deelnemen aan een NRPS evenement met een paard of pony waarin en/of waarop zich 

een ongeoorloofd middel bevindt, is verboden. 

4. Een overtreding is strafbaar zodra door een expertise (en eventuele contra-expertise) 

van het afgenomen monster de aanwezigheid van een ongeoorloofde stof is vastgesteld,  

met inachtneming van een eventuele van toepassing zijnde drempelwaarde. 

5. De strafbaarheid wordt niet opgeheven indien de ongeoorloofde stof is toegediend door 

een derde dan wel op enigerlei andere wijze in het lichaam van het paard of pony terecht 

is gekomen. 

6. Indien een ongeoorloofd middel wordt aangetoond dan is de VP hiervoor te allen tijde 

verantwoordelijk, ongeacht het feit of de VP ten tijde van de afname van het monster in 

persoon al dan niet aanwezig is geweest. 

7. De VP is eveneens strafbaar indien hij of zijn vertegenwoordiger op enigerlei wijze 

onvolledige medewerking verleent aan het op een juiste wijze doen afnemen van het 

monster ten behoeve van de controle op de aanwezigheid van ongeoorloofde middelen. Het 

niet meewerken aan de controle wordt beschouwd als een positieve uitslag van het 

dopingonderzoek waartegen geen beroepsmogelijkheid bestaat. 

8. Het aanzetten tot en/of het medeplichtig zijn aan een overtreding van dit reglement is 

eveneens strafbaar. 

9. De straf welke opgelegd wordt na een overtreding van dit reglement geldt voor de 

combinatie VP – paard/pony. Het Algemeen Bestuur van het NRPS bepaalt aan wie welke 

straf wordt opgelegd. 
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Artikel 5-Verplichtingen van de Verantwoordelijk Persoon (VP). 

1. Indien een paard/pony wordt aangewezen voor controle op het gebruik van ongeoorloofde 

middelen, dan is de VP of zijn vertegenwoordiger verplicht het paard/pony op het 

afgesproken tijdstip op de afgesproken locatie de voornoemde controle te laten 

ondergaan. 

2. Tijdens de afname van het monster ten behoeve van controle op de aanwezigheid van 

ongeoorloofde middelen dient de VP of diens vertegenwoordiger alle verlangde 

medewerking te verlenen.  

3. Indien de VP minderjarig is, dient hij zich tijdens een controle op de aanwezigheid van 

ongeoorloofde middelen te laten vertegenwoordigen door een persoon van minimaal 

achttien jaar. Indien de VP of diens vertegenwoordiger weigert medewerking te verlenen 

aan de controle op de aanwezigheid van ongeoorloofde stoffen zal bij het paard/pony geen 

controle plaats vinden. Deze weigering van de VP of diens meerderjarige 

vertegenwoordiger betekent een overtreding van dit reglement en zal beschouwd worden 

als een positieve uitslag van het dopingonderzoek. 

4. Ten behoeve van de controle op de aanwezigheid van ongeoorloofde middelen dient 

identificatie van het paard/pony plaats te vinden middels controle van het signalement 

zoals omschreven in het paspoort en/of het uitlezen van het transpondernummer. Indien 

identificatie niet op de voorgeschreven wijze kan plaats vinden, kan het Algemeen Bestuur 

van het NRPS een DNA-onderzoek laten uitvoeren op kosten van de VP. 

5. Ten behoeve van een controle op de aanwezigheid van ongeoorloofde middelen kan een 

controlerend dierenarts de VP of diens vertegenwoordiger verplichten zich te legitimeren. 

6. De VP is verantwoordelijk voor het nakomen van de in dit reglement aan hem opgelegde 

verplichtingen. 

7. Indien de VP een vertegenwoordiger aanwijst, blijft de VP verantwoordelijk voor het 

handelen van de vertegenwoordiger. De VP is verplicht de vertegenwoordiger volledig te 

informeren aangaande zijn rechten en plichten die voortvloeien uit dit reglement. Een 

overtreding van de vertegenwoordiger wordt daarom als een overtreding van de VP 

aangemerkt. 

8. Een vertegenwoordiger van de VP is gehouden alle verplichtingen na te komen die op de VP 

zelf rusten. 

 

Artikel 6-Adviescommissie Ongeoorloofde Middelen 

1. De Adviescommissie Ongeoorloofde Middelen adviseert het Algemeen Bestuur van het 

NRPS en de Commissie van Beroep met betrekking tot het gebruik van ongeoorloofde 

middelen. De werkzaamheden van deze adviescommissie beperken zich louter tot het 

omschrijven en vaststellen van de overtreding en de Adviescommissie neemt geen 

standpunt in inzake een sanctionering van de geconstateerde overtreding. 

2. Het Algemeen Bestuur van het NRPS benoemt de leden van de Adviescommissie 

Ongeoorloofde Middelen. 

3. In de Adviescommissie Ongeoorloofde Middelen kunnen onder geen beding personen 

zitting hebben die  

a. direct of indirect betrokken zijn bij een aangewezen paard/pony 

b. fungeren als behandelend wedstrijddierenarts 
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4. Slechts het Algemeen Bestuur van het NRPS, de Commissie van Beroep en direct 

betrokken rechters en juridische ambtenaren kunnen in overleg treden met de 

Adviescommissie Ongeoorloofde Middelen. Een VP kan geen beroep doen op de 

betreffende adviescommissie. 
  

Artikel 7-Controlerend Dierenarts 

1. De Controlerend Dierenarts wordt voor een evenement benoemd door het Algemeen 

Bestuur van het NRPS. Indien er sprake is van een samenwerkingsverband zoals bedoeld in 

artikel 3, kan benoeming van een controlerend dierenarts ook plaats vinden door de KNHS 

aan wie het Algemeen Bestuur van het NRPS de controlerende taak heeft gedelegeerd. 

Namens het NRPS c.q. de KNHS ontvangt de Controlerend Dierenarts een 

legitimatiebewijs. 

2. De Controlerend Dierenarts mag op geen enkele wijze een direct of indirect belang 

hebben of betrokken zijn bij een paard/pony welke onderworpen wordt aan een controle 

op het gebruik van ongeoorloofde middelen. 

3. Een Controlerend Dierenarts voert de controle op de aanwezigheid van ongeoorloofde 

middelen uit met inachtneming van het in dit reglement bepaalde. 
 

Artikel 8-Controlelocatie 

1. De controlelocatie (met bij voorkeur twee afnameboxen; één met stro en één met 

houtkrullen) dient gelegen te zijn op of in de onmiddellijke omgeving van de locatie van het 

NRPS evenement. Indien deze afnameboxen ontbreken, dan bepaalt de Controlerend 

Dierenarts op welke wijze en op welke locatie de controle op het gebruik van 

ongeoorloofde middelen doorgang kan vinden.  

2. Tot de controlelocatie hebben slechts toegang het paard/pony, de VP en/of diens 

vertegenwoordiger, de Controlerend Dierenarts en de personen die de Controlerend 

Dierenarts toelaat. 

3. Voltooiing van de controle op ongeoorloofde middelen geschiedt middels de ondertekening 

van het zogenaamde geleideformulier door de VP c.q. diens vertegenwoordiger. De 

controlelocatie mag door een aangewezen paard/pony slechts verlaten worden indien de 

Controlerend Dierenarts daartoe toestemming verleent. 

4. Met betrekking tot de in dit artikel opgenomen verplichtingen mag een VP zich laten 

vertegenwoordigen door een namens de VP handelende vertegenwoordiger. Het bepaalde 

in artikel 5 lid 7 is dan op de VP van toepassing.  
 

Artikel 9-Aanwijzing controle op ongeoorloofde middelen 

1. Het NRPS is bevoegd om tijdens NRPS evenementen een controle op het gebruik van 

ongeoorloofde middelen te doen plaatsvinden. Hierbij kan een paard/pony tijdens 

eenzelfde evenement meerdere keren onderworpen worden aan een controle op het 

gebruik van ongeoorloofde middelen. 

2. Een VP of zijn vertegenwoordiger is verplicht een daartoe aangewezen paard/pony op het 

gebruik van ongeoorloofde middelen te laten controleren.                                                                     
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Indien de VP of diens vertegenwoordiger niet in persoon hierbij aanwezig is of weigert 

medewerking te verlenen aan de controle op de aanwezigheid van ongeoorloofde stoffen, 

dan zal bij het paard/pony geen controle plaats vinden en betekent de absentie of 

weigering van de VP of diens vertegenwoordiger een overtreding van dit reglement en zal 

beschouwd worden als een positieve uitslag van het dopingonderzoek. 

3. Bij afwezigheid van de VP of diens vertegenwoordiger danwel bij weigering om mee te 

werken aan het dopingonderzoek vervalt elk recht van de VP om bezwaar te maken tegen 

de bij de controle op ongeoorloofde middelen gevolgde procedure.  

4. Door deel te nemen aan een NRPS evenement vrijwaart de VP of diens vertegenwoordiger 

het NRPS –en daarmee tevens de Controlerend Dierenarts en diens assistent(en)- van elke 

aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het uitvoeren van 

de controle op ongeoorloofde stoffen, voor zoverre geen sprake is van grove nalatigheid 

of schuld. Een VP neemt op eigen risico deel aan een controle op ongeoorloofde middelen 

en heeft daarom de verplichting om verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. 

Het bepaalde in art. 14 van dit reglement is hierbij onveranderd van toepassing. Op 

verzoek dient een WA polis overlegd te kunnen worden. 

5. Het Algemeen Bestuur van het NRPS beslist hoeveel paarden/pony’s op welk evenement 

aan een controle op ongeoorloofde middelen worden onderworpen. 

6. In principe wordt de controle op ongeoorloofde middelen steekproefsgewijs uitgevoerd. 

De voorzitter van de jury heeft echter het recht om met of zonder opgave van reden één 

of meerdere paarden/pony’s aan te wijzen voor een controle op ongeoorloofde middelen. 

7. De Controlerend Dierenarts deelt de VP mede dat diens paard/pony aangewezen is voor 

een controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen. 

8. Met betrekking tot de in dit artikel opgenomen verplichtingen mag een VP zich laten 

vertegenwoordigen door een namens de VP handelende vertegenwoordiger. Het bepaalde 

in artikel 5 lid 7 is dan op de VP van toepassing. 
 

Artikel 10-Controle op ongeoorloofde middelen 

1. Het paard/pony dient na aanzegging van de controle binnen een redelijke periode aan de 

controle op ongeoorloofde middelen te worden onderworpen. De Controlerend Dierenarts 

bepaalt welke de periode is die als redelijk moet worden geacht. Tijdens deze periode 

blijft het paard/pony onder visuele controle van de Controlerend Dierenarts of zijn 

assistent. 

2. Indien een paard/pony tijdens een NRPS evenement overlijdt, kan het Algemeen Bestuur 

van het NRPS besluiten om een controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen te 

doen uitvoeren. Tevens kan het Algemeen Bestuur van het NRPS besluiten om sectie op 

het kadaver te laten uitvoeren. 

3. Voor de controle op ongeoorloofde middelen wordt door de Controlerend Dierenarts 

gebruik gemaakt van een door de KNHS ter beschikking gestelde monsterdoos, waarvan 

de verzegeling verbroken dient te worden in aanwezigheid van de VP of diens 

vertegenwoordiger. Slechts materialen afkomstig uit deze doos mogen worden gebruikt 

ten behoeve van de controle op ongeoorloofde middelen. Ook de verzegeling van de 

afgenomen monsters door de Controlerend Dierenarts dient in aanwezigheid van de VP of 

diens vertegenwoordiger plaats te vinden. 
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4. De controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen wordt in principe uitgevoerd door 

het afnemen van urine én bloed. Indien de controlelocatie het opvangen van urine niet 

mogelijk maakt of indien één uur na aanzegging van de controle niet de vereiste 

hoeveelheid urine is verkregen, wordt de controle op ongeoorloofde middelen alleen 

uitgevoerd met gebruikmaking van het bloedmonster. De Controlerend Dierenarts is 

bevoegd de controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen te doen uitvoeren op elk 

ander lichaamseigen materiaal dat afgenomen is dan wel voorwerpen die in direct contact 

zijn geweest met het lichaam van het paard/pony. 

5. De Controlerend Dierenarts is verantwoordelijk voor het afnemen van het monster bij het 

aangewezen paard/pony. 

6. Het met barcodestickers herkenbaar maken van de diverse monsters geschiedt door de 

Controlerend Dierenarts in aanwezigheid van VP of diens vertegenwoordiger. 

7. De verkregen monsters bloed en urine welke zijn verkregen van een aangewezen 

paard/pony, worden onderverdeeld in een A- en B-monster die gebruikt worden voor 

respectievelijk het eigenlijke onderzoek op de aanwezigheid van ongeoorloofde middelen 

(de expertise) en de contra-expertise. 

8. De hoeveelheid af te nemen bloed, urine en/of elk ander lichaamseigen materiaal is 

bepaald door het door de FEI aangewezen onderzoekslaboratorium. 

9. De VP of diens vertegenwoordiger ziet erop toe dat de gebruikte materialen afkomstig 

zijn uit de monsterdoos waarvan de verzegeling in zijn aanwezigheid werd verbroken, dat 

de monsters afgenomen worden van zijn paard/pony en dat de verzegeling van de genomen 

monsters in zijn aanwezigheid wordt uitgevoerd. 

10. Ter afronding van de controle op ongeoorloofde middelen wordt het geleideformulier 

ondertekend door zowel de Controlerend Dierenarts als de VP of diens 

vertegenwoordiger. De VP ontvangt een afschrift van het geleideformulier. Indien zich 

tijdens de controle een onregelmatigheid heeft voorgedaan, dan wordt voorafgaand aan de 

ondertekening deze onregelmatigheid op het geleideformulier omschreven. Indien de 

betreffende onregelmatigheid op het geleideformulier niet wordt vermeld, dan heeft de 

controle volledig aan alle voorschriften voldaan. De VP kan daarna geen beroep meer doen 

op het vóórkomen van enige onregelmatigheid tijdens voornoemde controle. 

11. Na afloop van de controle zorgt de Controlerend Dierenarts voor een zo spoedig mogelijke 

verzending van de monsterdozen naar het door de FEI geaccrediteerd 

onderzoekslaboratorium. Binnen vijf werkdagen rapporteert de Controlerend Dierenarts 

het Algemeen Bestuur van het NRPS schriftelijk betreffende het verloop van de 

gehouden controles (inclusief elke onregelmatigheid). De rapportage dient vergezeld te 

gaan van een doorslag van elk geleideformulier. 

12. Met betrekking tot de in dit artikel opgenomen verplichtingen mag een VP zich laten 

vertegenwoordigen door een namens de VP handelende vertegenwoordiger. Het bepaalde 

in artikel 5 lid 7 is dan op de VP van toepassing. 

 

Artikel 11-Het Onderzoekslaboratorium 

1. Het A-monster wordt gebruikt voor de expertise; het B-monster wordt op verzoek van de 

VP gebruikt voor de contra-expertise. 
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2. De (contra-)expertise wordt uitgevoerd door een door de FEI goedgekeurd laboratorium. 

Met dit laboratorium heeft de KNHS een overeenkomst gesloten waarin onder andere 

vastgelegd is binnen welke termijn een (contra-)expertise zal worden uitgevoerd. 

3. Het laboratorium onderzoekt de aangeboden monsters volgens een protocol dat met de 

FEI overeengekomen is. 

4. De monsterdoos wordt pas geopend in de aanwezigheid van een daartoe bevoegde 

functionaris van het laboratorium. Deze legt vast in welke toestand de aangeboden 

monsterdoos werd aangetroffen en of de verzegeling van de monsters nog intact was. 

Indien de monsterdoos op verzoek van de douane door een derde is geopend heeft dit 

geen gevolg voor de geldigheid van de controle op ongeoorloofde middelen op voorwaarde 

dat de verzegeling van het monster intact is gebleven. 

5. Indien blijkt dat de verzegeling van een monster verbroken is, wordt geen verder 

onderzoek op dit monster verricht. De FEI en de KNHS zullen van deze bevinding 

onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 

6. Het Algemeen Bestuur van het NRPS stelt de VP zo spoedig mogelijk schriftelijk op de 

hoogte van de uitslag van het onderzoek op het gebruik van ongeoorloofde middelen. 

7. Indien in het A-monster een ongeoorloofde stof werd aangetroffen, dan heeft de VP het 

recht een contra-expertise aan te vragen welke op het B-monster zal worden uitgevoerd. 

Deze aanvraag dient te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van het in lid 6 

bedoeld schrijven. De contra-expertise geschiedt in principe in hetzelfde laboratorium 

waarin de expertise van het A-monster werd uitgevoerd. 

8. Indien de VP een contra-expertise aanvraagt, zal het Algemeen Bestuur van het NRPS 

namens de KNHS de datum, de plaats en het tijdstip van de contra-expertise aan de VP 

bekend maken. 

9. Op verzoek van de VP kan tijdens het gehele traject van de contra-expertise aanwezig 

zijn: 

a.  de VP zelf. 

b.  een vertegenwoordiger van de VP. 

c.  een door de VP aangewezen deskundige. 

10. Indien op enig moment voorafgaand aan, tijdens en/of na de analyse van een monster zich 

een probleem of vraag voordoet, dan zal het laboratorium, na verkregen goedkeuring van 

het Algemeen Bestuur van het NRPS, middels een nadere analyse en/of onderzoek deze 

probleemstelling trachten te beantwoorden. 

11. De kosten van de expertise en de eventuele contra-expertise zijn voor rekening van de VP. 

Indien echter de uitslag van de expertise negatief is, vervallen voornoemde kosten aan 

het NRPS. Indien de uitslag van de contra-expertise negatief is, vervallen de kosten van 

zowel de expertise als de contra-expertise eveneens aan het NRPS. Indien een nadere 

analyse en/of onderzoek, zoals omschreven in lid 10, uitgevoerd wordt, zijn de kosten 

hiervan voor rekening van degene die de nadere analyse/onderzoek heeft aangevraagd. 

12. Het in lid 2 vermeld laboratorium bewaart het onderzochte monster gedurende een 

periode van een half jaar. Daarna wordt het monster vernietigd.  
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Artikel 12-Uitslag 

1. De uitslag van de expertise en eventuele contra-expertise wordt schriftelijk medegedeeld 

aan de KNHS, die het Algemeen Bestuur van het NRPS onverwijld schriftelijk op de hoogte 

brengt van de uitslag. 

2. In haar rapportage aan de KNHS meldt het laboratorium van elk onderzocht monster het 

bijbehorende barcodenummer en de mededeling “negatief” of “positief” alsmede eventueel 

aangetroffen bijzonderheden. Indien een monster “positief” werd bevonden, wordt door het 

laboratorium vermeld welke stoffen werden aangetroffen en in welke concentraties. 

3. Namens het Algemeen Bestuur van het NRPS wordt de uitslag van een positieve expertise 

middels een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de VP bekend gemaakt. 

Tevens zullen kopieën van bescheiden afkomstig van het laboratorium die betrekking hebben 

op de analyse alsmede een kopie van dit reglement aan de VP worden toegezonden. 

4. Binnen veertien dagen na dagtekening van de toegezonden uitslag van de expertise van het 

A-monster dient de VP aan te geven of hij gebruik wenst te maken van de mogelijkheid zoals 

omschreven in art. 11 lid 7. Tevens dient de VP binnen deze termijn aan te geven of deze 

contra-expertise zal worden bijgewoond door hemzelf dan wel door een vertegenwoordiger 

en/of een door de VP aangewezen deskundige. Het eventueel bijwonen van de contra-

expertise geschiedt geheel voor rekening van de VP. 

5. De uitslag van de analyse van het A-monster is definitief tenzij een contra-expertise wordt 

aangevraagd binnen de daarvoor geldende termijn. In dat geval is de uitslag van de contra-

expertise definitief. 

6. Het Algemeen Bestuur van het NRPS kan zich met betrekking tot een bepaalde uitslag laten 

voorlichten door de Adviescommissie Ongeoorloofde Middelen, die moet kunnen beschikken 

over alle gegevens die betrekking hebben op de onderhavige uitslag. 

7. Het Algemeen Bestuur van het NRPS is te allen tijde gerechtigd mededeling te doen aan 

haar leden of aan derden betreffende de uitslag van een (contra-)expertise, inclusief de 

aangetoonde ongeoorloofde middelen, de naam van de VP en de naam van het paard/pony. 

8. Een positieve uitslag, zoals omschreven in lid 5, zal door het Algemeen Bestuur beschouwd 

worden als een overtreding van dit reglement. De VP zal door het Algemeen Bestuur hiervan 

middels een aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst op de hoogte worden 

gesteld. De uitslag vormt tevens de aangifte tegen de VP.  

 

Artikel 13-Overtreding en straffen 

1. Een positieve uitslag van een monster is een overtreding van dit reglement en vormt 

tevens de aangifte. 

2. De uitslag van de controle op ongeoorloofde middelen wordt als “positief” bestempeld 

indien: 

a. de kwalificatie van de contra-expertise “positief” is, of 

b. de kwalificatie van de expertise “positief” is en de betreffende VP geen verweer  

 Voert en/of geen contra-expertise aanvraagt, of 

c. de betreffende VP een overtreding van dit reglement erkent, of 

d. de betreffende VP enige verplichting die volgens dit reglement op hem rust niet,  

 niet tijdig, niet volledig of niet naar behoren nakomt. 

3 Het Algemeen Bestuur van het NRPS en de Commissie van Beroep kunnen zich laten 

informeren door de Adviescommissie Ongeoorloofde Middelen. 
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4 Indien sprake is van een andere overtreding dan een positieve uitslag van de analyse van 

een monster kan het Algemeen Bestuur van het NRPS ook dit beschouwen als een 

overtreding van dit reglement. 

5 Bij een overtreding van dit reglement kan het Algemeen Bestuur van het NRPS –of in 

voorkomende gevallen de Commissie van Beroep- in een speciale zitting één of meerdere 

van de navolgende straffen opleggen: 

a. Diskwalificatie van het paard/pony met betrekking tot het evenement waarin het 

paard/pony “positief” werd bevonden. 

b. Het vervallen verklaren van alle tijdens het betreffende evenement verkregen 

kwalificaties, titels, prijzen en onderscheidingen. 

c. Het aan de rechthebbenden binnen een bepaalde termijn teruggeven van alle 

tijdens het betreffende evenement ontvangen vergoedingen, prijzen en andere 

onderscheidingen. 

d. Een aantekening in het stamboek of register waarin het betreffende paard/pony is 

ingeschreven dat, wanneer en welke overtreding van dit reglement is 

geconstateerd en wie op dat ogenblik de geregistreerde eigenaar c.q. eigenaren van 

het betreffende paard/pony was/waren. 

e. Een geldboete van ten hoogste € 1000,00. 

f. Terugbetaling van alle kosten die het NRPS heeft gemaakt voor het verkrijgen en 

analyseren van het A-monster en, indien van toepassing, het B-monster. Indien de 

VP wordt gestraft wegens een positieve uitslag van een analyse van een A en/of 

een B-monster, wordt de VP altijd in de hier bedoelde kosten veroordeeld. 

g. Terugbetaling van alle kosten of een gedeelte van de kosten die het NRPS heeft 

gemaakt tijdens het gehele behandelingstraject van de overtreding van dit 

reglement, inclusief juridische kosten en/of kosten gemaakt voor het verkrijgen 

van overige aanvullende externe adviezen. 

h. Uitsluiting van de VP van deelname aan activiteiten van het NRPS voor een bepaalde 

periode. 

i. Uitsluiting van deelname aan overige activiteiten van het NRPS voor de duur van 

een door het Algemeen Bestuur van het NRPS of de Commissie van Beroep te 

bepalen termijn.  

6. Er kan geen straf worden opgelegd waarbij het betreffende paard/pony voor een 

bepaalde duur wordt uitgesloten van deelname aan een evenement, in dier voege dat de 

uitsluiting wel geldt voor de duur dat naar het oordeel van de Adviescommissie 

Ongeoorloofde Middelen de ongeoorloofde stof zich nog in het lichaam van het paard/pony 

zou kunnen bevinden. 

7. Het Algemeen Bestuur van het NRPS en de Commissie van Beroep zijn gerechtigd om één 

of meerdere van de in lid 5 vermelde straffen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk op te 

leggen. 

8. Indien het monster van een paard/pony dat deel uitmaakt van een team of van een span 

paarden/pony’s, positief is bevonden, geldt dat het in lid 5 bepaalde ook van toepassing is 

op de andere paarden/pony’s die deel uitmaken van het team of het span. 

9. Het niet voldoen of niet volledig voldoen aan een opgelegde straf levert een zelfstandige 

overtreding op die kan worden gesanctioneerd met één of meer in lid 5 vermelde straffen. 
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10. Het Algemeen Bestuur van het NRPS kan bepalen dat haar uitspraak c.q. de uitspraak van 

de Commissie van Beroep wordt gepubliceerd in het officiële verenigingsorgaan van het 

NRPS (met vermelding van de naam van de VP en die van het onderhavige paard/pony). 

 

Artikel 14-Aansprakelijkheid 

1. Het NRPS is niet aansprakelijk voor enig door de VP of door derden geleden schade als 

gevolg van een controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen, de bekendmaking van 

een uitslag en/of de gevolgen van een opgelegde straf. 

2. Het NRPS is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van bij de controle op het 

gebruik van ongeoorloofde middelen betrokken leden van het NRPS of van derden, al dan 

niet werkzaam in opdracht van het NRPS, behoudens in geval van opzet of grove schuld 

van het NRPS of van een in haar opdracht werkzaam lid of functionaris. 

3. De VP wiens paard een controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen heeft 

ondergaan doet afstand van elke aanspraak op schadevergoeding met betrekking tot al 

wat door de VP niet op het geleideformulier is vermeld. 

4. Het bepaalde in art. 16 van het Huishoudelijk Reglement blijft hierbij onveranderd van 

toepassing. 


