DIERGENEESKUNDIG REGLEMENT
Herziene Versie Januari 2008
Algemeenheden
Artikel 1.
De Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie (KBRSF) is verantwoordelijk voor de controle op de
nationale ruiterwedstrijden die worden georganiseerd door de leden van de Liga’s. Deze
verantwoordelijkheid behelst het toezicht op en de vrijwaring van de gezondheid en het welzijn
van de paarden die aan deze wedstrijden deelnemen.
Artikel 2.
Dit Veterinair Reglement (VR) geldt voor alle wedstrijden die onderworpen zijn aan het Algemeen
Reglement (AR) van de KBRSF. Het dient stipt te worden nageleefd.
Artikel 3.
Voor de internationale wedstrijden (CI en CIM) wordt toepassing gemaakt van het VR van de
Fédération Equestre Internationale (FEI).
Artikel 4.
Alle feitelijke gevallen die in onderhavig VR niet zijn voorzien dienen beslecht te worden onder
verwijzing naar het VR van de FEI.
Artikel 5.
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van het VR zal worden behandeld
overeenkomstig de bepalingen van het AR van de KBRSF.
Artikel 6.
De Officials van de KBRSF hebben de opdracht na te gaan of de Organisatiecomités van de
nationale wedstrijden het VR evenals alle nationale en Europese reglementen betreffende de
gezondheid en het welzijn van de deelnemende paarden naleven.
Artikel 7.
Dit VR treedt in werking op 1 januari 2008. Het vervangt alle eerdere uitgaven van dit reglement
en alle erop betrekking hebbende officiële documenten, die hierdoor nietig worden.
Dierenarts

Diergeneeskundige Commissie
Artikel 8.
De doelstellingen, de activiteiten, de werking en de benoemingsprocedures van de Diergeneeskundige Commissie worden vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Federatie.

Wedstrijddierenarts
Artikel 9.
De KBRSF houdt een lijst bij van de Wedstrijddierenartsen die mogen optreden bij nationale
wedstrijden. Deze lijst wordt jaarlijks bijgewerkt en wordt op eenvoudig verzoek toegestuurd aan
de Organisatiecomités. In de lijst staat voor elke opgenomen Wedstrijddierenarts vermeld voor
welke takken van de paardensport hij bereid is zijn diensten te verstrekken.
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Artikel 10.
Om in deze lijst te worden opgenomen dient elke dierenarts:
een schriftelijk verzoek te richten tot de KBRSF, onder vermelding van de disciplines in de
paardensport waarvoor hij zijn diensten wenst te verstrekken;
officieel ingeschreven te zijn bij de Orde der Dierenartsen;
een zekere ervaring te hebben in de geneeskunde van paarden;
de bijscholingscursussen voor Wedstrijddierenartsen die door de KBRSF worden georganiseerd
te hebben gevolgd;
zich te verbinden tot naleving van de statuten, reglementen, richtlijnen en beslissingen van de
KBRSF.
Artikel 11.
In deze cursussen dienen onder meer volgende vakken uitvoerig aan bod te komen:
de vigerende FEI reglementering
eigenheden van het VR naargelang van de verschillende takken van de paardensport;
rechten en plichten van de wedstrijddierenarts;
procedures inzake Diergeneeskundige Controle;
procedures m.b.t. de controle van de medicaties;
identificatie van paarden;
nationale en Europese reglementen betreffende de politie van de hygiëne, de gezondheid en
het welzijn van de aan wedstrijden deelnemende paarden;

Officieel Dierenarts
Artikel 12.
Het Organisatiecomité van elke Nationale Wedstrijd stelt voor de bewuste wedstrijd een Officieel
Dierenarts aan, gekozen uit de lijst van de Wedstrijddierenartsen.
Artikel 13.
Tot de opdracht van de Officieel Dierenarts behoort onder meer:
de dienst spoedgevallen en eerste hulp bij ongevallen waarnemen vanaf ten minste dertig
minuten vóór de eerste start van de dag tot ten minste dertig minuten na het einde van het
laatste parcours van de dag;
voor het begin van de wedstrijd voorzieningen treffen om de opname van ernstige zieke of
verwonde paarden in het dichtstbijzijnde diergeneeskundig hospitaal mogelijk te maken;
optreden als officieel adviseur van het Organisatiecomité, de Terreinjury en de Jury van
Beroep m.b.t. alle kwesties die de gezondheid en het welzijn van de paarden aangaan;
nagaan of alle maatregelen werden getroffen om de gezondheid en het welzijn van de
paarden te waarborgen;
alle maatregelen treffen om besmettelijke ziekten te voorkomen en onder controle te houden;
tot Diergeneeskundige Controles overgaan onder de voorwaarden beschreven in dit VR;
bijdragen tot het probleemloze verloop van de controle op verboden produkten , uitgevoerd
onder de voorwaarden beschreven in dit VR;
bij de Terreinjury en bij de KBRSF elke tekortkoming rapporteren i.v.m. de gezondheid en het
welzijn van de paarden die aan de wedstrijd deelnemen.
identificatie van de paarden indien de jury daarom verzoekt.
Artikel 14.
Wanneer de Officieel Dierenarts zich, om reden van overmacht, in de onmogelijkheid bevindt om
zijn opdracht uit te voeren, dient de naam van zijn vervanger onmiddellijk meegedeeld te worden
aan het Organisatiecomité en aan de Terreinjury.
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Artikel 15.
De Officieel Dierenarts dient zich bij zijn aankomst op de plaats van de wedstrijd onmiddellijk aan
te melden bij de Voorzitter van de Terreinjury.

Adjunct Dierenarts

Artikel 16.
Wanneer dit gerechtvaardigd is omwille van de belangrijkheid of de specifieke noden van een
wedstrijd, bijvoorbeeld bij samengestelde wedstrijden, concoursen voor gespannen, uithoudingsraids en nationale kampioenschappen, voorziet het Organisatiecomité, in overleg met de Officieel
Dierenarts, in een voldoende aantal Adjunct Dierenartsen. Deze laatsten vervullen hun opdracht
onder de leiding en de verantwoordelijkheid van de Officieel Dierenarts. Dit houdt in dat belangrijke beslissingen slechts mogen worden genomen mits het akkoord van de Officieel Dierenarts.

Dierenarts-Staalnemer
Artikel 17.
De KBRSF stelt, naargelang van de behoeften, één of meer Dierenartsen-Staalnemers aan, die
uitsluitend zijn belast met de controle van de medicaties. Ze worden gekozen onder de dierenartsen die geen activiteiten uitoefenen ten behoeve van paardenhoudende cliënten.
Alvorens aangesteld te kunnen worden dient de kandidaat Dierenarts-Staalnemer een doelgerichte opleiding te volgen en meerdere malen alle onderdelen van een medicatiecontrole,
uitgevoerd door een terzake onderlegd en ervaren Dierenarts, bij te wonen.
Onmiddellijk na zijn aankomst op de plaats waar de wedstrijd gehouden wordt, meldt de Dierenarts-Staalnemer zich aan bij het Organisatiecomité en bij de Voorzitter van de Terreinjury en
deelt hun het aantal paarden mee die verplicht aan een medicatiecontrole dienen te worden
onderworpen.
De Dierenarts-Staalnemer legt een register aan van alle medicatiecontroles die hij heeft
uitgevoerd.

Dierenarts van de Sportieve Commissie
Artikel 18.
Voor elk van de disciplines van de paardensport kan de KBRSF, op voordracht van de betrokken
Sportieve Commissie en na raadpleging van de Diergeneeskundige Commissie, een Dierenarts
van de Sportieve Commissie aanduiden.
De Dierenarts van de Sportieve Commissie wordt gekozen onder de personen opgenomen in de
lijst van de Wedstrijddierenartsen.

Teamdierenarts
Artikel 19.
Voor de officiële internationale wedstrijden, de Kampioenschappen en de Spelen kan de KBRSF,
op voordracht van de Sportieve Commissie en na raadpleging van de Diergeneeskundige
Commissie, een Teamdierenarts aanstellen.
De Teamdierenarts wordt gekozen onder de personen opgenomen in de lijst van de
Wedstrijddierenartsen.
De opdracht van de Teamdierenarts bestaat erin bij te dragen tot de gezondheid, het welzijn en
de fitheid van de paarden tijdens de voorbereiding tot de reis, tijdens de verplaatsing en voor en
na de wedstrijd. Bovendien dient hij na te gaan of alle paarden en de documenten ter
begeleiding zich volledig conformeren aan de reglementen van de KBRSF, van de FEI, van het
organiserend land en van de eventuele transitolanden.
Na het evenement brengt de Teamdierenarts verslag uit van zijn opdracht bij de KBRSF en
waarschuwt de behandelend dierenarts van elk paard waarvoor een therapeutische ingreep nodig
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bleek.
De functies van Teamdierenarts en van Dierenarts van de Sportieve Commissie mogen door
eenzelfde persoon worden vervuld.

FEI-Wedstrijddierenarts
Artikel 20.
De FEI-Wedstrijddierenartsen worden aangesteld en uit hun functie ontzet door de FEI, op
voordracht van de KBRSF, die de aanbevelingen hieromtrent van de Diergeneeskundige
Commissie in acht zal nemen. Het aantal FEI-Wedstrijddierenartsen dient in verhouding te zijn
met het aantal en de belangrijkheid van de Internationale Wedstrijden die onder het toezicht van
de KBRSF worden georganiseerd. Om zich kandidaat te stellen dient elke dierenarts:
opgenomen te zijn in de lijst van de Wedstrijddierenartsen van de KBRSF;
het bewijs te leveren van zijn ervaring als Wedstrijddierenarts op nationaal niveau;
een gemotiveerde aanvraag, gestaafd met bewijsstukken, en een curriculum vitae toe te
sturen aan de KBRSF;
bij zijn aanvraag een schriftelijk advies te voegen, uitgaande van de bevoegde Sportieve
Commissie en waarin staat vermeld dat er een tekort is aan FEI-Wedstrijddierenartsen voor de
betrokken discipline van de paardensport;
zich ertoe te verbinden om tijdens zijn eventueel mandaat niet als Privé-Dierenarts bij
gelegenheid van de betrokken Internationale Wedstrijd op te treden.
De opdrachten van de FEI-Wedstrijddierenarts zijn beschreven in het VR van de FEI. Ze zijn
onverenigbaar met de taken van een Privé-Dierenarts en met deze van een Teamdierenarts.

Privé-Dierenarts
Artikel 21.
De persoon die verantwoordelijk is voor een paard is op ieder ogenblik gerechtigd om, op eigen
kosten en onder eigen verantwoordelijkheid, een beroep te doen op zijn persoonlijke
behandelend dierenarts. Wanneer deze aanwezig is op de plaats van de wedstrijd, wordt bij
beschouwd als Privé-Dierenarts. Alvorens zorgen onder welke vorm ook te verstrekken aan een
aan de wedstrijd deelnemend paard, dient de Privé-Dierenarts de schriftelijke instemming te
hebben bekomen van de Officieel Dierenarts of van de Voorzitter van de Terreinjury.
Elk verzuim om deze regel na te leven kan bestraft worden zoals voorzien in het AR of in het IR.
Artikel 22.
Elke dierenarts die een officiële opdracht uitoefent zoals beschreven in dit VR verbindt zich ertoe
om de statuten, reglementen, richtlijnen en beslissingen van de KBRSF na te leven en op de
hoogte te blijven van de wijzigingen aan de reglementeringen die relevant zijn voor zijn opdracht
en die werden gepubliceerd op de officiële website van de KBRSF (www.equibel.be) en/of op de
officiële website van de Liga’s (www.vlp.be of www.lewb.be).
Artikel 23.
De Officiële Dierenartsen, Dierenartsen-Staalnemers, Dierenartsen van de Sportieve Commissie
en Teamdierenartsen worden voor hun prestaties vergoed volgens de barema's bepaald door de
Raad van Bestuur van de KBRSF.
Artikel 24.
De KBRSF behoudt zich het recht voor om elk mandaat te beëindigen en uit de lijsten van
Officieel Wedstrijddierenartsen, Dierenartsen-Staalnemers, FEI-Wedstrijddierenartsen, Teamdierenartsen of Dierenartsen van de Sportieve Commissie elke dierenarts te schrappen die niet
meer beantwoordt aan de criteria opgelegd door onderhavig VR voor de betrokken functie of die
de vigerende reglementen niet heeft nageleefd, of nog die blijk heeft gegeven van ernstig
verzuim in de uitoefening van een opdracht onder het toezicht van de KBRSF of van de FEI.
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Organisatiecomité
Artikel 25.
Naast de medische dienst en de dienst hoefsmederij, dient het Organisatiecomité van elke
Nationale Wedstrijd een afdoende Diergeneeskundige Dienst te organiseren voor de gehele duur
van de wedstrijd. Hiertoe dient het Organisatiecomité :
een Officieel Dierenarts van de wedstrijd aan te duiden, gekozen uit de lijst van de Wedstrijddierenartsen en waarvan de naam in het officieel programma voorkomt; voor het begin
van de wedstrijd dient de terreinjury in het bezit te zijn van een door die dierenarts
opgemaakt document waarin deze verklaart zijn opdracht als Officieel Dierenarts voor de
bewuste wedstrijd te aanvaarden en zich te verbinden om alles in het werk te stellen opdat
het VR van de KBRSF zou worden nageleefd;
in overleg met de Officieel Dierenarts, de Toegevoegde Dierenartsen aan te duiden, telkens
het belang van de wedstrijd of van de discipline die aan bod komt dit vergt;
de infrastructuur te voorzien om elk ziek of gewond paard af te voeren, af te zonderen en te
behandelen;
2 paardenboxen (1 met stro en 1 met schaafsel) te voorzien voor controle van verboden
produkten;
alles in het werk te stellen opdat de Officieel Dierenarts en de Dierenarts-Staalnemer hun
opdracht onder de beste voorwaarden zouden kunnen vervullen.
Artikel 26.
Het Organisatiecomité staat in voor de organisatie van de stallen en voor de materiële voorzieningen. Wanneer er paarden gestald staan op de plaats van de wedstrijd dient het Organisatiecomité voor een volwaardige diergeneeskundige spoedgevallendienst te zorgen die buiten de
uren van de competitie operationeel is. In geval van nood moet de dierenarts met wachtdienst
opgeroepen kunnen worden zodat hij binnen maximum dertig minuten ter plaatse is. Wanneer
een behandeling wordt toegediend maakt de dierenarts met wachtdienst daarvan schriftelijk
melding aan de Officieel Dierenarts of aan de Voorzitter van de Terreinjury.
Verantwoordelijk Persoon
Artikel 27.
De definitie van Verantwoordelijk Persoon is verduidelijkt in het Algemeen Reglement van de
KBRSF.
Artikel 28.
Door het enkele feit van de inschrijving van zijn paard in een wedstrijd georganiseerd onder het
toezicht van de KBRSF, verbindt de Verantwoordelijk Persoon zich ertoe om:
de reglementen van de KBRSF na te leven;
het identificatiedocument van het paard en het bewijs van inenting tegen paarde-influenza
voor te leggen op elk verzoek van de Officieel Dierenarts, de Voorzitter van de Terreinjury of
de Voorzitter van de Beroepsjury;
zijn paard aan te bieden tijdens de diergeneeskundige controles en de controle op verboden
produkten, op verzoek van de Officieel Dierenarts, het Organisatiecomité en de Terreinjury en
conform de in het VR beschreven procedures;
alles in het werk te stellen opdat de Officieel Dierenarts en de Dierenarts-Staalnemer hun
opdracht onder de beste voorwaarden zouden kunnen vervullen.
Artikel 29.
De Verantwoordelijk Persoon dient ervoor te zorgen dat het identificatiedocument van het paard
en het bewijs van inenting tegen paardengriep geldig zijn, correct ingevuld zijn en het paard
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vergezellen tijdens al zijn verplaatsingen.
Artikel 30.
Wanneer aan een aan een wedstrijd deelnemend paard behandeld werd of een dringende
behandeling nodig heeft, dient de Verantwoordelijk Persoon de Officieel Dierenarts te verwittigen
en het nodige formulier in te vullen. De Voorzitter van de Terreinjury beslist dan, op grond van
het AR en van het VR en na ruggespraak met de Officieel Dierenarts, of het paard mag
deelnemen.
Artikel 31.
Wanneer de Officieel Dierenarts de mening is toegedaan dat een paard omwille van de ernstige
verwondingen die het heeft opgelopen uit zijn lijden verlost dient te worden, moet de
Verantwoordelijk Persoon of zijn vertegenwoordiger zijn schriftelijke instemming geven. Indien
echter geen van beiden binnen een redelijke termijn gecontacteerd kan worden, mag de Officieel
Dierenarts tot de euthanasie laten overgaan om verder nodeloos lijden te vermijden.
Artikel 32.
De Verantwoordelijk Persoon is onderworpen aan de in het AR voorziene sancties voor elke
inbreuk op het VR.
Artikel 33.
De Verantwoordelijk Persoon kan een van de in het AR voorziene sancties oplopen indien de
aanwezigheid van een als Verboden Produkt beschouwde stof is vastgesteld in de weefsels,
lichaamsvochten of uitscheidingen van een paard waarvoor hij verantwoordelijk is en dat aan de
proeven heeft deelgenomen.
Diergeneeskundige Controle
Artikel 34.
De beslissing om tijdens een nationale wedstrijd een Diergeneeskundige Controle uit te voeren
kan genomen worden door de Terreinjury.
Artikel 35.
Deze Diergeneeskundige Controle kan betrekking hebben op alle deelnemers, of op een aantal
willekeurig gekozen deelnemers, of nog op bepaalde deelnemers die ervan verdacht worden de
vigerende reglementen te overtreden.
Artikel 36.
De Diergeneeskundige Controle kan uitgevoerd worden zolang de Terreinjury bevoegd en
optredensgemachtigd is.
Artikel 37.
De Diergeneeskundige Controle heeft tot doel:
de identiteit van het paard te verifiëren door vergelijking met het grafisch en beschrijvend
signalement van het identificatiedocument en het lezen de microchip indien nodig;
na te gaan of aan de vigerende voorschriften inzake inentingen is voldaan;
na te gaan of alle rubrieken van het identificatiedocument behoorlijk zijn ingevuld;
na te gaan, voor wat ponywedstrijden betreft, of het officieel attest van schofthoogte met de
werkelijkheid overeenstemt;
de leeftijd van het paard na te trekken, wanneer de wedstrijd of de proeven voorbehouden
zijn aan paarden van een bepaalde leeftijd;
over te gaan tot een klinisch onderzoek ten einde vast te stellen of het paard aan een besmettelijke, overdraagbare of andere ziekte lijdt of sporen vertoont van mishandeling;
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over te gaan tot een onderzoek om de geschiktheid van het paard om aan sportevenementen
deel te nemen te bepalen overeenkomstig het protocol beschreven in het VR van de FEI.
Artikel 38.
Los van de door de Terreinjury of de KBRSF opgelegde diergeneeskundige controles dient
verplicht te worden overgegaan tot een klinisch onderzoek en een onderzoek naar de fitheid van
het paard na de lange-afstandsrit van samengestelde wedstrijd, na de marathon van het
concours voor gespannen en tijdens de veterinaire stops van de uithoudingsraids. De beslissing
om het paard al dan niet toe te laten om door te gaan met de proef wordt genomen conform de
vigerende reglementen.
Artikel 39.
Wanneer vermoed wordt dat een paard een besmettelijke aandoening heeft, wordt de beslissing
om het uit de plaats van het gebeuren te weren genomen door de Terreinjury, op advies van de
Officieel Dierenarts.
Artikel 40.
Wanneer een paard niet in conditie is om (verder) deel te nemen aan een proef of wedstrijd,
wordt de beslissing om het van de proef of de (verdere) wedstrijd uit te sluiten genomen door de
Terreinjury, op advies van de Officieel Dierenarts tenzij anders bepaald in het reglement van de
discipline.
Artikel 41.
Merries die meer dan vier maanden drachtig zijn of zogen mogen niet deelnemen aan de
wedstrijden.
Identificatiedocument
Artikel 42.
Elk paard dat deelneemt aan een nationale wedstrijd dient vergezeld te zijn van zijn
identificatiedocument.
Artikel 43.
De Verantwoordelijk Persoon moet het identificatiedocument op eenvoudig verzoek kunnen
voorleggen aan elke persoon die gemachtigd is om tot de controle ervan over te gaan, met name
de Officieel Dierenarts, het Organisatiecomité, de Terreinjury, de Jury van Beroep, en verder de
gerechtelijke of sanitaire overheidsdiensten.
Artikel 44.
Het identificatiedocument moet beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen.
Artikel 45.
Om beschouwd te worden als ingeënt tegen paardengriep dient elk paard
een primo-vaccinatie te hebben gekregen bestaande uit twee afzonderlijke injecties van het
griepwerende vaccin, die minstens 21 dagen en ten hoogste 92 dagen van elkaar zijn gescheiden;
latere boosterinjecties, met dien verstande dat tussen twee injecties nooit meer dan 12 maanden
mag zijn verstreken.
Deze injecties mogen nooit zijn toegediend in de periode van zeven dagen die een wedstrijd
voorafgaan.
Artikel 46.
De hoger beschreven normen inzake vaccinatie zijn het absolute minimum. Frequentere toediening van
boosterdosissen van het vaccin en inentingen tegen tetanus en rhinopneumonie worden ten zeerste
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aangeraden voor alle paarden die aan wedstrijden deelnemen.
Artikel 47.
Om erkend te worden als pony, dienen pony’s te beschikken over een geldig metingsattest. De meting
dient te gebeuren door een door de KBRSF hiervoor erkend dierenarts conform de procedure
vastgelegd door de FEI. Tot de pony de leeftijd van 8 jaar bereikt moet de pony jaarlijks gemeten
worden voor de eerste officiële wedstrijd waaraan deze deelneemt.
Medicatiecontrole
Artikel 48.
Alle wedstrijden die onder het toezicht van de KBRSF worden georganiseerd hebben als oogmerk
paarden die in goede gezondheid verkeren met elkaar te laten wedijveren onder de meest billijke
omstandigheden en uitsluitend op basis van hun eigen kwaliteiten en potentieel.
Artikel 49.
De medicatiecontrole heeft tot doel :
alle afnamen te verrichten die nodig zijn om de aanwezigheid van een Verboden Produkt in de
weefsels, lichaamsvochten of uitscheidingen van het paard op te sporen;
alle onderzoeken te verrichten de nodig zijn om het bestaan van een (tijdelijke of blijvende)
desensibilisatie of van een hypersensibilisatie (op welke wijze ook) van een lidmaat of een
deel ervan aan te tonen;
alle onderzoeken te verrichten de nodig zijn om welke andere ingreep ook aan het licht te
brengen die beoogt om de prestaties van een paard te beïnvloeden of om een onderliggend
gezondheidsprobleem te verdoezelen en derhalve de resultaten van een wedstrijd te vervalsen.
Artikel 50.
De uitdrukking Verboden Produkt verwijst naar een stof, of de metaboliet(en) van dergelijke stof
en hun isomeren, die, al dan niet endogeen, niet lichaamseigen is aan het paard en die voorkomt
op de door de FEI bekendgemaakte lijst van Verboden Produkten.
Artikel 51.
Ieder persoon, afgezien van de Officieel Dierenarts of een door de Terreinjury gemachtigde
dierenarts, die aangetroffen wordt in het bezit van injectiespuiten of -naalden of van enig
Verboden Produkt, wordt beschouwd als zijnde in overtreding met dit VR en staat bloot aan
sancties.
Deze injectiespuiten of -naalden en produkten van allerlei aard kunnen bovendien in beslag
worden genomen door de Officieel Dierenarts of de Terreinjury en onderzocht worden op de
aanwezigheid van een Verboden Produkt.
Artikel 52.
De Verantwoordelijke Personen worden geacht te weten dat:
op de etiketten van veterinaire produkten, magistrale bereidingen, tonicums, industriële
voeders, enz..., soms niet alle bestanddelen die in de bereiding ervan werden gebruikt
vermeld staan, zodat ze Verboden Produkten kunnen bevatten die het gebruik ervan uitsluit;
tal van produkten door de huidbarrière van het paard dringen en door de analyses in het
kader van de medicatiecontrole ontdekt kunnen worden.
Artikel 53.
Het toevlucht nemen, volgens aloude tradities, tot procédés zoals onder meer de hydrotherapie,
de aërosoltherapie en de orale rehydratatie dient te worden aangemoedigd, mits daarbij nooit
Verboden Produkten worden aangewend.
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Artikel 54.
De staalname in het kader van de medicatiecontrole worden gedaan ofwel door de Officieel
Dierenarts van de wedstrijd, ofwel door een Dierenarts-Staalnemer die officieel is aangeduid door
de KBRSF.
Artikel 55.
De Liga’s bepalen een jaarlijks budget voor de medicatiecontroles. Het aantal medicatiecontroles,
de spreiding ervan over de verschillende disciplines van de ruitersport en de plaats waar ze
verricht zullen worden, worden beslist door de secretaris generaal. Deze beslissingen zijn geheim
en worden hoogst vertrouwelijk meegedeeld aan de Dierenarts die belast is met de controle onder uitsluiting van ieder ander persoon.
De kosten i.v.m. de staalnemingen en de analyses vallen ten laste van de organiserende Liga of
het Organisatiecomité. Zij komen echter steeds ten laste van de Verantwoordelijke Persoon
indien een controle positief bevonden wordt.
De kosten van de eventuele tegenexpertises zijn ten laste van de Verantwoordelijk Persoon.
Artikel 56.
Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel heeft het Organisatiecomité van elke wedstrijd
onder het toezicht van de KBRSF het recht - en wordt zelfs aangespoord - om op eigen kosten
een controle van de toegediende medicaties in te richten, op voorwaarde dat de procedurele
regels die zijn vervat in dit VR worden nageleefd.
Artikel 57.
De dierenarts die belast is met de medicatiecontrole wordt bezoldigd volgens het door de KBRSF
vastgestelde barema.
Artikel 58.
De paarden die aan een medicatiecontrole worden onderworpen, worden op eender welk
moment van de wedstrijd gekozen door de Terreinjury, na overleg met de Officieel Dierenarts.
Deze keuze wordt gemaakt ofwel na loting, ofwel op basis van vermoedens dat er van verboden
produkten sprake kan zijn ingevolge de Diergeneeskundige Controle of het abnormaal gedrag van
het paard of van de personen die zich in de omgeving ervan ophouden. Elk paard dat is
ingeschreven in een wedstrijd kan onderworpen worden aan een medicatiecontrole op eender
welk ogenblik.
Artikel 59.
Tijdens de duur van de wedstrijd wordt het juiste tijdstip van de staalname bepaald door de
dierenarts in overleg met de Voorzitter van de Terreinjury..
Artikel 60.
De Persoon Verantwoordelijk voor een paard dat voor een medicatiecontrole werd gekozen dient
verwittigd te worden van het tijdstip van de afneming. Deze persoon staat dan in voor de
bewaking van zijn paard en dient alles in het werk te stellen opdat de controle onder de beste
omstandigheden plaats zou kunnen vinden. De Verantwoordelijk Persoon (of zijn vertegenwoordiger) en een lid van de Terreinjury of Steward moeten de staalneming kunnen bijwonen
indien zij dat wensen. Indien, na van de voorgenomen controle te zijn verwittigd, de
Verantwoordelijk Persoon (of zijn vertegenwoordiger) verzaakt aan zijn recht om de procedure bij
te wonen, houdt dit een acceptatie ervan in.
Artikel 61.
De weigering om een paard aan een medicatiecontrole te onderwerpen of het moedwillig
verhinderen ervan moet onmiddellijk ter kennis gebracht worden van de Terreinjury en schrif9

telijk gemeld aan de KBRSF door de Dierenarts - Staalnemer en de Voorzitter van de Terreinjury.
Sancties zoals voorzien in het AR kunnen worden opgelegd.
Artikel 62.
Voor tot een medicatiecontrole wordt overgegaan dient de identiteit van het paard geverifieerd te
worden aan de hand van het identificatiedocument.
Artikel 63.
Het formulier van de medicatiecontrole wordt ondertekend door de met de controle belaste
dierenarts en door de Verantwoordelijk Persoon. Door het ondertekenen van dit formulier
verklaart de dierenarts dat alles in het werk werd gesteld om bezoedeling van het staal te
voorkomen. Van zijn kant erkent de Verantwoordelijk Persoon, door zijn handtekening op het
formulier te plaatsen, de deugdelijkheid van het gebruikte materieel en van de toegepaste
procedures. De weigering vanwege de Verantwoordelijk Persoon om het formulier mede te
ondertekenen moet onmiddellijk ter kennis gebracht worden van de Terreinjury en schriftelijk
gemeld aan de KBRSF door de Dierenarts - Staalnemer en de Voorzitter van de Terreinjury.
Sancties zoals voorzien in het AR kunnen worden opgelegd.
Artikel 64.
De afgenomen stalen dienen, onder de verantwoordelijkheid van de met de controle belaste
dierenarts, bewaard te worden in een bewaakte koelkast en uiterlijk 72 uur na het einde van de
wedstrijd ofwel door de Dierenarts-Staalnemer, ofwel door een erkend vervoerder naar een door
de FEI erkend analyselaboratorium te worden gebracht. De keuze van het erkend laboratorium
komt toe aan de KBRSF.
Artikel 65.
De bijzonderheden betreffende de procedures inzake de afneming, bewaring, verzending,
analyse van de stalen en de tegenexpertise zijn beschreven in het VR van de FEI. Aan deze
procedures kunnen wijzigingen worden aangebracht door het IR.
Artikel 66.
De resultaten van de analyses worden zo snel mogelijk per fax en per gewone post aan de
KBRSF toegestuurd. In het laboratorium wordt een register bijgehouden waarin de ontvangen
stalen, de uitgevoerde analyses en de verkregen resultaten worden opgetekend.
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