
  

 

Dopingreglement K.V.T.H.  
 
Artikel 1 Algemeen  

1. Dit reglement moet worden beschouwd als een reglement bedoeld in artikel 11 van de 

statuten. Derhalve wordt dit reglement vastgesteld door het hoofdbestuur. Het reglement 

of toekomstige wijzigingen daarin treedt in werking de dag na publicatie hiervan in het 

officiële orgaan van de KVTH.  

2. De KVTH streeft naar een eerlijke competitie voor zowel haflingers als trekpaarden. Dit 

geldt voor de sportrubrieken als ook voor de exterieur keuringen. Omwille van het 

algemene doel, behoud en verbetering van beide rassen, is een eerlijke en gelijke 

behandeling van alle leden en paarden noodzakelijk. De KVTH stelt zich daarnaast als 

doel het bewaken van de gezondheid en welzijn van de paarden, waarbij 

competitievervalsing voorkomen dient te worden. Het overdadig bewerken of toevoegen 

van stimulerende c.q. beïnvloedende middelen aan een paard is derhalve niet toegestaan.  

3. Het dagelijks bestuur (DB) van de KVTH beslist in gevallen waarin dit reglement niet 

voorziet. Besluiten van het DB m.b.t. middelen, bewerkingen en methoden zijn voor alle 

leden, alle functionarissen en alle organen van de KVTH bindend.  

 

Artikel 2 Verantwoordelijke persoon  

1. In dit reglement wordt onder de "verantwoordelijke persoon" verstaan de eigenaar van het 

paard en/of degene die het paard bij de KVTH op naam heeft staan. Hij/zij is 

verantwoordelijk voor zijn/haar paard(en). Hij/zij wordt geacht op de hoogte te zijn van de 

reglementen van de vereniging en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en is 

verantwoordelijk voor het nakomen van het reglement.  

2. Indien de verantwoordelijke persoon minderjarig is ten tijde van de controle op 

ongeoorloofde middelen als bedoeld in dit reglement, treedt één van de ouders of de 

voogd op als wettelijke vertegenwoordiger.  

3. Door het paard te laten deelnemen, aan te melden of in te schrijven voor een keuring, 

wedstrijd of evenement gaat de verantwoordelijke persoon akkoord met de reglementen 

van de KVTH en accepteert hij/zij de besluiten van het DB met betrekking tot middelen, 

bewerkingen en methoden als bindend.  

4. Indien de verantwoordelijke persoon niet aanwezig is ten tijde van de keuring c.q. 

wedstrijd en/of tijdens een verplicht onderzoek op ongeoorloofde middelen wordt 

beschouwd als vertegenwoordiger van de verantwoordelijke persoon, de begeleider, 

houder, trotteur, amazone of ruiter, tenzij de verantwoordelijke persoon vooraf 

uitdrukkelijk aan de KVTH heeft medegedeeld dat bepaalde personen niet als zijn/haar 

vertegenwoordiger mogen worden aangemerkt.  

5. De verantwoordelijke persoon heeft de verplichting zijn/haar vertegenwoordiger te 

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

overtreding van de vertegenwoordigende persoon zal dan ook aangemerkt worden als een 

overtreding van de verantwoordelijke persoon.  

6. De verantwoordelijke persoon dient volledige medewerking te verlenen aan de 

onderzoeken die uit dit reglement voortvloeien en/of door de controlerend veterinair, jury 

of DB noodzakelijk worden geacht. Indien door hem/haar geen volledige medewerking 

wordt verleend aan deze onderzoeken, wordt dit beschouwd als een strafbaar feit in het 

kader van dit reglement, waartegen géén beroep mogelijk is.  

 

  

 

 

Koninklijke Vereniging  

“Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger” 



 

Artikel 3 Strafbaarheid  

1. Het gebruik, het toedienen en/of het in het bezit hebben van ongeoorloofde middelen, die 

de prestatie van het paard kunnen stimuleren of beïnvloeden, is verboden. Onder “in het 

bezit hebben” wordt ook verstaan het op de wedstrijd- en/of keuringsterrein in bezit 

hebben van naalden, injectiespuiten en/of andere ongeoorloofde middelen.  

2. Het is verboden overdadige bewerkingen aan het paard te verrichten die de beoordeling en 

prestaties van het paard of de beoordeling door de jury kunnen beïnvloeden.  

3. Het is verboden paarden, waarin één of meerdere ongeoorloofde middelen zich in het 

lichaam bevinden, deel te laten nemen aan keuringen, wedstrijden en/of overige 

evenementen van de KVTH.  

4. Of er sprake is van een verbod als bedoeld in de leden 1 en 3 van dit artikel hanteert de 

KVTH in ieder geval de (laatste versie van de) lijst van verboden stoffen van de 

Fédération Equestre Internationale (FEI). Deze lijst staat gepubliceerd op de website van 

de FEI (www.horsesport.org).  

5. Indien door een onderzoek als hierna te omschrijven feiten worden geconstateerd, zoals 

omschreven in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel, is het DB bevoegd de hierna te noemen 

straffen c.q maatregelen op te leggen.  

6. Het aanzetten tot of medewerking verlenen aan een overtreding, zoals in dit reglement 

omschreven, wordt beschouwd als medeplichtigheid aan de overtreding en is derhalve ook 

strafbaar. Voorts is strafbaar het medeplegen of doen plegen.  

7. Strafbaarheid geldt zowel ten aanzien van de verantwoordelijke persoon als het 

betreffende paard. Het DB bepaalt aan wie bij overtreding van dit reglement welke straf 

wordt opgelegd.  

8. Een overtreding is strafbaar indien en zodra door het middel van de expertise en – 

wanneer van toepassing – na de contra-expertise de aanwezigheid van een ongeoorloofd 

middel wordt vastgesteld, eventueel na overschrijding van de vastgestelde drempelwaarde.  

9. Het niet meewerken aan een onderzoek c.q. controle dan wel het geen gehoor geven aan 

instructies van bevoegde personen, wordt in het kader van dit reglement beschouwd als 

een strafbaar feit.  

10. De verantwoordelijke persoon is ten allen tijde verantwoordelijk indien er sprake is van 

aanwezigheid van (een) ongeoorloofd(e) middel(en) en/of overdadige bewerkingen, ook al 

zou(den) deze door een derde zijn toegediend dan wel op enigerlei andere (onbekende) 

wijze in/aan het lichaam van het paard is/zijn toegebracht c.q. terechtgekomen. Voor de 

verantwoordelijke persoon geldt een risicoaansprakelijkheid.  

 

Artikel 4 Bevoegdheden  

1. Het DB is bevoegd voor elke keuring, wedstrijd of ander evenement een veterinair aan te 

wijzen die alle mogelijke onderzoeken op de paarden kan verrichten naar overdadige 

bewerkingen en/of het gebruik of de aanwezigheid van mogelijk ongeoorloofde middelen. 

De veterinair dient onafhankelijk te zijn en geen direct of indirect belang te hebben bij 

het/de door hem/haar te controleren paard/paarden. De veterinair dient zich te 

onderwerpen aan de statuten en reglementen van de KVTH, ook als hij/zij geen lid is van 

de KVTH.  

2. Het DB bepaalt hoeveel paarden er tijdens een keuring, wedstrijd of ander evenement aan 

een controle op ongeoorloofde middelen en/of kunstmatige bewerkingen worden 

onderworpen en de wijze waarop deze worden geselecteerd. De voorzitter van de jury 

tijdens een keuring, wedstrijd of ander evenement wijst de paarden aan die zich aan een 

controle dienen te onderwerpen en doet daarvan mededeling aan de controlerend 

veterinair, die op zijn/haar beurt de verantwoordelijke persoon of diens vertegenwoordiger 

inlicht. Ook een daartoe aangewezen functionaris van de KVTH is daartoe bevoegd.  

3. Het DB, de voorzitter van de jury en/of de veterinair kunnen op basis van verdenking 

en/of steekproef één of meerdere paarden aanwijzen die een controle als bovenbedoeld 

moeten ondergaan.  

4. De veterinair is bevoegd gevraagd en ongevraagd adviezen te verstrekken aan de jury 

en/of het DB van de KVTH.  
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5. De veterinair is bevoegd hetzelfde paard meerdere keren te onderwerpen aan een 

onderzoek.  

6. Het besluit van het DB, de voorzitter van de jury en/of de veterinair tot aanwijzing van 

één of meerdere paarden is bindend en daartegen staat geen beroep open.  

 

Artikel 5 Onderzoek  

1. Indien een paard wordt aangewezen voor een onderzoek of controle op het gebruik of 

aanwezigheid van ongeoorloofde middelen en/of overdadige bewerkingen, is de 

verantwoordelijke persoon of diens vertegenwoordiger verplicht het paard op de hiertoe 

aangewezen locatie en afgesproken tijdstip als bedoeld in artikel 5 lid 5 aan te bieden en 

alle medewerking te verlenen zodat het onderzoek c.q. controle volledig afgerond kan 

worden door de controlerend veterinair.  

2. Voorafgaand aan een controle op ongeoorloofde middelen of overdadige bewerkingen is 

de controlerend veterinair verplicht de identificatie van het paard te controleren d.m.v. 

controle op het signalement en/of het transpondernummer zoals vermeld in het paspoort 

van het paard. Op verzoek van de controlerend veterinair en/of zijn/haar assistent(e) is de 

verantwoordelijk persoon en/of diens vertegenwoordiger verplicht het paspoort van het 

betreffende paard te tonen en/of aan deze te overhandigen.  

3. Op verzoek van de verantwoordelijke persoon of diens vertegenwoordiger is de 

controlerend veterinair verplicht zich te legitimeren.  

4. Het onderzoek op ongeoorloofde middelen of bewerkingen dient te gebeuren nabij de 

uitgang van de piste waarin het paard zich gepresenteerd heeft in een daarvoor speciaal 

ingerichte ruimte. Tot die ruimte hebben enkel toegang de veterinair c.q. diens 

assistent(e), de aangewezen functionaris van de KVTH en de verantwoordelijke persoon 

dan wel diens vertegenwoordiger.  

5. Het onderzoek dient onmiddellijk, zonder uitstel, plaats te vinden nadat de veterinair en/of 

de daartoe aangewezen functionaris van de KVTH de verantwoordelijke persoon of diens 

vertegenwoordiger hem/haar hiervan in kennis heeft gesteld.  

6. Voor de controle op ongeoorloofde middelen wordt door de controlerende veterinair 

gebruik gemaakt van een verzameldoos. Deze verzameldoos bevat in ieder geval de 

volgende materialen:  

• Twee steriele handschoenen  

• Twee steriele injectiespuiten  

• Vier steriele naalden  

• Tien ongebruikte serumbuizen  

• Drie begeleidingsformulieren conform bijlage 1  

• Twee sealbags  

• Een watervaste stift  

De verzameldoos dient door de controlerend veterinair te worden geopend in 

aanwezigheid van een daartoe aangewezen functionaris van de KVTH en de 

verantwoordelijke persoon of diens vertegenwoordiger. Uitsluitend materialen afkomstig 

uit de verzameldoos mogen worden gebruikt voor het onderzoek.  

7. Het onderzoek wordt uitgevoerd door afname van een bloedmonster van het betreffende 

paard. De controlerend veterinair is tevens bevoegd onderzoek te doen aan de hand van 

een haarmonster van het betreffende paard. Hij/zij is verantwoordelijk voor de afname van 

het (de) monster(s).  

8. De veterinair draagt er zorg voor dat, in aanwezigheid van de verantwoordelijke persoon 

of diens vertegenwoordiger, het monster voorzien wordt van een juist kenmerk, waaronder 

in ieder geval de naam en/of het transpondernummer van het paard.  

  



9. De controlerend veterinair bepaalt de hoeveelheid af te nemen bloed. In ieder geval wordt 

het verkregen bloedmonster verdeeld in een A- en B-monster die gebruikt worden voor 

respectievelijk de expertise en contra-expertise. Het A- en B-monster worden door de 

controlerend veterinair verdeeld over twee sealbags die door hem/haar in het bijzijn van 

de verantwoordelijk persoon of diens vertegenwoordiger worden verzegeld. De sealbags 

worden door de veterinair voorzien van tenminste de volgende gegevens: 

• Datum van monstername  

• Naam van het paard en/of chipnummer van het paard  

• Handtekening van de controlerend veterinair en die van de verantwoordelijk 

persoon of diens vertegenwoordiger  

10. De verantwoordelijk persoon of diens vertegenwoordiger ziet er op toe dat de handelingen 

van de veterinair conform dit reglement uitgevoerd worden en dat uitsluitend materialen 

uit de verzameldoos worden gebruikt. Hij/zij en de controlerende veterinair bevestigen 

door ondertekening in drievoud van het geleideformulier als bedoeld in bijlage 1 van dit 

reglement dat de procedure is verlopen zoals vastgesteld in dit reglement. Eén exemplaar 

van het geleideformulier is bestemd voor de verantwoordelijk persoon, één exemplaar 

voor de KVTH en één voor de controlerend veterinair.  

11. Indien zich naar het oordeel van de verantwoordelijk persoon en/of diens 

vertegenwoordiger een onrechtmatigheid heeft voorgedaan vóór of tijdens procedure van 

het onderzoek wordt hiervan voorafgaande aan de ondertekening melding gemaakt op het 

geleideformulier. Indien er niets wordt gemeld wordt de controle geacht volgens dit 

reglement te hebben plaatsgevonden en kan de verantwoordelijk persoon of diens 

vertegenwoordiger daartegen niet meer protesteren.  

12. Na ondertekening van het geleideformulier wordt het onderzoek ter plaatse als afgerond 

beschouwd.  

 

Artikel 6 Laboratoriumonderzoek  

1. Het A-monster wordt gebruikt voor expertise. Het B-monster voor contra-expertise.  

2. De controlerend veterinair draagt zorg voor een spoedige verzending van het A-monster, 

verzegeld in de sealbag, naar een door de KVTH aan te wijzen geaccrediteerd 

onderzoekslaboratorium op het terrein van doping. Het verzegelde B-monster wordt door 

hem/haar voor een periode van tenminste één maand bewaard, welke termijn ingaat op de 

dag dat de KVTH de uitslag van het onderzoek van het A-monster mededeelt aan de 

verantwoordelijk persoon, als bedoeld in lid 3 van dit artikel.  

3. De uitslag wordt door de controlerend veterinair schriftelijk kenbaar gemaakt aan het DB 

van de KVTH, waarna de uitslag schriftelijk wordt medegedeeld aan de verantwoordelijke 

persoon.  

4. Indien in het A-monster één of meerdere ongeoorloofde stof(fen) zijn aangetroffen en dus 

positief is bevonden heeft de verantwoordelijke persoon het recht om binnen 10 dagen na 

verzenddatum van de aan hem/haar verzonden brief, waarin de uitslag van het onderzoek 

wordt medegedeeld, schriftelijk een contra-expertise aan te vragen bij de KVTH.  

5. Wordt niet tijdig een contra-expertise aangevraagd geldt de uitslag van het A-monster als 

definitief en bindend. Is wel tijdig een contra-expertise aangevraagd en leidt dit tot een 

uitslag, geldt de uitslag van het B-monster als definitief en bindend.  

6. De contra-expertise zal in beginsel worden uitgevoerd in hetzelfde laboratorium als waar 

de expertise van het A-monster is uitgevoerd. De verantwoordelijk persoon heeft het recht 

een ander geaccrediteerd onderzoekslaboratorium binnen Europa aan te wijzen.  

7. De kosten van het laboratoriumonderzoek komen in beginsel voor rekening van de 

KVTH, tenzij de uitslag van het onderzoek positief is. In dat geval komen de kosten voor 

rekening van de verantwoordelijke persoon.  

8. De kosten van de contra-expertise komen voor rekening van de verantwoordelijke 

persoon. Indien de uitslag van de contra-expertise negatief is, komen de kosten van zowel 

de expertise als de contra-expertise voor rekening van de KVTH.  

 

  



  

Artikel 7 Straffen en maatregelen  

1. Een positieve uitslag van het bloedonderzoek is een overtreding van het reglement. Een 

uitslag wordt als definitief positief beoordeeld wanneer:  

• De uitslag van de contra-expertise positief is.  

• De uitslag van de expertise positief is en de verantwoordelijke persoon géén 

schriftelijke aanvraag heeft gedaan voor een contra- expertise binnen de hiervoor 

geldende termijn.  

• De verantwoordelijke persoon schriftelijk een overtreding erkent.  

• De verantwoordelijke persoon enige verplichting die voortkomt uit dit reglement 

niet, niet tijdig of onvolledig nakomt.  

• De verantwoordelijke persoon geen medewerking verleent aan de in dit reglement 

omschreven noodzakelijke onderzoeken c.q. vereisten.  

2. Het DB is bij het constateren van één of meerdere overtredingen bevoegd de volgende 

straffen c.q. maatregelen op te leggen:  

• Diskwalificatie van het paard met betrekking tot het evenement waarin de 

overtreding werd geconstateerd.  

• Het nietig verklaren van alle behaalde kwalificaties van het paard die tijdens het 

evenement waarin de overtredingen zijn geconstateerd zijn behaald.  

• Een geldboete van maximaal € 2.500,- aan de verantwoordelijke persoon.  

• Een aantekening van de betreffende overtreding in het paspoort van het 

betreffende paard.  

• Publicatie van de betreffende overtreding met naam en toenaam van het paard en 

verantwoordelijke persoon middels de beschikbare communicatiemiddelen binnen 

de KVTH.  

• Betaling door de verantwoordelijke persoon aan de K.V.T.H. van alle kosten of 

een gedeelte daarvan die de KVTH heeft gemaakt tijdens deze procedure die het 

gevolg zijn van de overtreding op dit reglement, inclusief juridische kosten en/of 

het verkrijgen van aanvullende externe adviezen.  

• Uitsluiting van het betreffende paard voor deelname aan overige activiteiten van 

de KVTH voor een bepaalde periode, waaronder begrepen uitsluiting voor het 

leven.  

• Uitsluiting van de verantwoordelijke persoon voor deelname aan overige 

activiteiten van de KVTH voor een bepaalde of onbepaalde periode.  

3. Het DB kan één of meerdere bovenstaande straffen of maatregelen in het geheel of 

gedeeltelijk voorwaardelijk opleggen, met daaraan gekoppeld een proeftijd van maximaal 

2 jaar.  

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid  

1. De KVTH is niet aansprakelijk voor enig door de verantwoordelijke persoon of door een 

derde geleden schade als gevolg van een controle op het gebruik van ongeoorloofde 

middelen of behandelingen, de bekendmaking van de uitslag en/of de gevolgen van een 

mogelijk opgelegde straf.  

2. De verantwoordelijke persoon is volledig verantwoordelijk voor zijn/haar paard(en) en 

vrijwaart de KVTH en tevens de controlerend veterinair voor directe of indirecte schade 

veroorzaakt door het uitvoeren van de controle op ongeoorloofde middelen of 

ongeoorloofde bewerkingen. 
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BIJLAGE 1 

GELEIDEFORMULIER DOPINGONDERZOEK ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5 

LID 10 VAN HET DOPINGREGLEMENT K.V.T.H. 

 

Hierbij verklaren ondergetekenden op de hoogte te zijn van de reglementen van de K.V.T.H., 

in het bijzonder het dopingreglement, en conformeren zich hieraan door middel van 

ondertekening van dit formulier. 

 

Ondergetekenden verklaren voorts dat op ……………………..…………… (datum) te 

…………..…………………………. (plaats) ter gelegenheid van het evenement 

………..…………………………… door ……………………….……………… (veterinair) 

onderzoek is verricht als omschreven in het dopingreglement bij het paard  

……………………………………………………………….(naam) met transpondernummer 

…………………..……………………. en dat dit onderzoek is verlopen in overeenstemming 

met de in het dopingreglement voorgeschreven procedure. 

 

In het bijzonder zijn de volgende handelingen correct uitgevoerd: 

- De verantwoordelijk persoon of zijn/haar vertegenwoordiger heeft zich gemeld en bij 

naam genoemd 

- De veterinair heeft zich op verzoek gelegitimeerd 

- Het betreffende paard is geïdentificeerd 

- De verzameldoos is geopend in het bijzijn en onder toezien van de (vertegenwoordiger 

van de) verantwoordelijk persoon 

- De inhoud van de verzameldoos is door de verantwoordelijk persoon of zijn/haar 

vertegenwoordiger akkoord bevonden. 

- Het (bloed)monster is door de veterinair in het bijzijn en onder toezien van de 

(vertegenwoordiger van de) verantwoordelijk persoon afgenomen en verdeeld over de 

serumbuizen. 

- De serumbuizen en de twee sealbags waarin de serumbuizen zijn verdeeld en 

afgesloten zijn, onder toezien van de (vertegenwoordiger van de) verantwoordelijke 

persoon, voorzien van een juist kenmerk. 

 

De verantwoordelijk persoon of zijn/haar vertegenwoordiger gaat WEL/NIET* akkoord met 

de werkwijze zoals in het dopingreglement van de KVTH omschreven en zoals door de 

veterinair en/of overige betrokkenen is uitgevoerd. 

 

Door ondertekening van dit formulier “voor akkoord” ziet hij of zij af van het indienen van 

bezwaar of beroep op deze werkwijze. 

 

(Overige)opmerkingen (indien niet akkoord): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ondertekening voor akkoord/niet akkoord in drievoud*: 

Plaats: ……………………………………  Datum: ………………………………………… 

 

Veterinair Verantwoordelijk persoon /  

 Vertegenwoordiger verantwoordelijk persoon* 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 
1 exemplaar voor de verantwoordelijke persoon  *doorhalen wat niet van toepassing is 

1 exemplaar voor de KVTH 

1 exemplaar voor de veterinair 


