
PAARDENWELZIJN: ROL VAN HET VLAAMS PAARDENLOKET EN 
DE “STICHTING VOOR PAARDEN IN NOOD”
JAN DE BOITSELIER – MANAGER VLAAMS PAARDENLOKET



EVOLUTIES

Paardenhouderij



VAN NUTSDIER TOT METGEZEL



VAN PROFESSIONELE EIGENAAR NAAR LIEFHEBBER



VAN LANDBOUWPAARD NAAR SPORT- EN RECREATIEPAARD



VAN SLACHTPAARD NAAR UITGESLOTEN VOOR DE

VOEDSELKETEN



VAN “PAARDENMENSEN” 

NAAR “MENSEN MET PAARDEN”



WETGEVING EN OVERHEID

Dierenwelzijn



WETTELIJK KADER DIERENWELZIJN

• 10 JUNI 2014. -Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren
3 FEBRUARI 2014. -Koninklijk besluit tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht

• Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten

• Tabel met verklaring van de verschillende categorieën van stoffen (Bijlage bij de omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het koninklijk besluit van 27 februari 2013)

• 1 MAART 2013. -Koninklijk besluit betreffende het welzijn van paarden en pony's op kermissen

• 27 FEBRUARI 2013. -Koninklijk besluit betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten

• 27 DECEMBER 2012. -Wet houdende diverse bepalingen inzake, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers

• 1 FEBRUARI 2012. -Koninklijk besluit houdende maatregelen van diergeneeskundige politie met betrekking tot de virale encefalitiden bij de paardachtigen

• 1 FEBRUARI 2012. -Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze anemie bij paardachtigen

• 19 SEPTEMBER 2011. -Koninklijk besluit tot opheffing van het besluit van de Regent van 29 maart 1946 betreffende schurft bij deeenhoevigenen de runderen

• 19 OKTOBER 2010. -Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van equineinfectieuze anemie

• Omzendbrief met betrekking tot het in België binnenbrengen van uit Roemenië afkomstige paardachtigen

• 18 JUNI 2010. -Besluit van de Commissie tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met infectieuze anemie bij paardachtigen in Roemenië

• 24 SEPTEMBER 2009. -Verordening (EG) Nr. 1099/2009 van de raad van 24 spemtember 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden

• 14 FEBRUARI 2007. -Koninklijk besluit betreffende het commercieel vervoer van dieren andere dan landbouwhuisdieren 

• 22 DECEMBER 2004. -Verordening (EG) nr. 1 2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/43 

• 17 MEI 2001. -Koninklijk besluit betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort 

• 1 MAART 2000. -Koninklijk besluit inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren 

• 23 SEPTEMBER 1998. -Koninklijk besluit betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden 

• 16 JANUARI 1998. -Koninklijk besluit inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden 

• 14 AUGUSTUS 1986. -Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren -Dierenwelzijnswet



BEVOEGDE OVERHEIDSDIENSTEN

Dienst Inspectie Dierenwelzijn
• Adres:Boudewijnlaan 30, bus 20; 1000 Brussel

• E-mail: dierenwelzijn@vlaanderen.be

• Telefoon: 1700 - 02/524.74.30 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
• Provinciale Controle-Eenheden (PCE): www.favv.be 

• Meldpunt: 0800/13.550 (gratis nummer): meldpunt@favv.be 

Lokale politie

Niet iedereen die zich inspecteur noemt, heeft de bevoegdheid om bedrijven te controleren. 
=> Aanmatiging van titel



PROBLEMATIEK IN VLAANDEREN

Paardenverwaarlozing en -opvang



ELK GEVAL VAN PAARDENVERWAARLOZING IS ER ÉÉN TE VEEL!

2013

282 klachten en meldingen bij FOD Inspectie Dierenwelzijn

• 223 paarden

• 46 pony's

• 19 ezels

Inbeslagname: 68 paardachtigen in Vlaanderen 

Uitgezonderd de paarden die vrijwillig afgestaan werden!

2014

Inbeslagname: 102 paardachtigen in Vlaanderen (29.9.2014)



STEEDS MEER PAARDACHTIGEN

Per 24.9.2014

• 263.194 paardachtigen in gegevensbank BCP (België | definitief en niet gestorven)

• Behouden voor de slacht: 55 % (België)

• Vlaanderen: 70 %  - Wallonië: 30 %

• Stamboekdieren: 65 %  - Equipassen: 30 % (België)



OORZAKEN PROBLEMATIEK

• Onbezonnen aankopen

• Economische crisis

• Toegenomen aantal paarden

• Grotere bewustwording dankzij o.a. media-aandacht doet klachten en PV’s
stijgen



OORZAKEN PROBLEMATIEK

• Kwaliteitsfokkerij versus vermeerderen



OORZAKEN PROBLEMATIEK

• Waar naartoe met ongewenst / onberijdbaar / … paard? 
• Eigenaar is verantwoordelijk voor het toekomstig welzijn van zijn/haar paard

• Afstand – adoptie - verkoop
• Meestal te mooi om waar te zijn

• Al te vaak neerwaartse spiraal paardenhandel

• Asiel: Geen plaats

• Slacht

• Rendac - Euthanasie



OPVANG IN BESLAG GENOMEN PAARDEN

Erkende privé-opvangcentra

Vingen officieel in beslag genomen paarden op in 2013

• The Old Horses Lodge (Laarne)

• Vogel- en zoogdierenopvangcentrum (Heusden-Zolder)

• Horsespirit Rescue

• Paardenambulance

• Veeweyde Weelde

Puur vrijwilligerswerk – Geen overheidsmiddelen



BETROKKENHEID SECTOR BIJ PAARDENWELZIJN

Vertegenwoordiging in werkgroepen Raad voor Dierenwelzijn
• Paarden op de weide
• Kermispony’s
• Asielen 

• Model adoptiecontract

• Advies

Preventie, sensibilisering,… via vzw Vlaams Paardenloket en de “Stichting voor 
paarden in nood”

Structurele en financiële ondersteuning via de “Stichting voor paarden in nood”

…



PREVENTIE

Beter voorkomen dan genezen



INFORMEREN EN SENSIBILISEREN

• Website

• Brochures

• Nieuwsbrieven

• Pers

• Sociale media

• Infovoormiddagen

• …



SANCTIONEREN EN REMEDIËREN IS NODIG.

VOORKOMEN IS BETER!



STICHTING VOOR PAARDEN IN NOOD

Aanpak paardenverwaarlozing



OPRICHTING

ONDER DE VLEUGELS VAN HET VLAAMS PAARDENLOKET



OPRICHTING



OPRICHTING

Persconferentie: 30 april 2011 – The Old Horses Lodge



COMMUNICATIE

• Website: +14.000 bezoeken sinds februari 2014 

• Facebookpagina: 1.931 fans

• Nieuwsbrieven – Persberichten 

• Uitgebreide media-aandacht (VTM, één, dagbladen, weekbladen, hippische pers,…) 

• Extra hoofdstuk rond de Stichting in de brochure “De vijf geboden bij de aankoop van een 
paard”

• Verzending naar gemeenten en parlementairen

• Beurzen

• Bundeling met hippische magazines

• Opgenomen in voorstellingsfolder vzw Vlaams Paardenloket (beurzen, …)

• Lezingen

• …



COMMUNICATIE

Oproep adoptiepaarden 

• Nieuwsbrief

• Website

• Facebook

• Hippo-tv



INZAMELING PRIVÉFONDSEN

Bannering donateurs op de website van de 
“Stichting voor paarden in nood”

• 3 mogelijkheden: Vanaf 100, 600 en 2000 euro

Sleutelhanger voor giften vanaf 50 €

Als goed doel op (hippische) evenementen:

• Equestrala 2013: 3.500€

• Equi Awards 2013: 1.561,40€

• ES Charity 2013 (Sentower Park): 4.325€

• Fake Fur 2014: 5.604,44€



INZAMELING PRIVÉFONDSEN

Online veiling lessen topruiters

• www.vlaamspaardenloket.be

• 2 maart tem 22 april 2012

• 22 topruiters

• 3 disciplines: Jumping, dressuur, eventing

• Opbrengst 3.770 €



PROJECTSUBSIDIE VLM

55.000 € + 5.000

Aan te wenden voor:
• Effectieve ondersteuning asielen 40.000 €

• Structurele werking: 20.000 €

2014
• Ondersteuning 3 asielen: 17.648,52 €

• Voor concrete investeringen voor paarden



CONCRETE STRUCTURELE INVESTERINGEN ASIELEN

Schuilhokken



CONCRETE STRUCTURELE INVESTERINGEN ASIELEN

Mestopslag



CONCRETE STRUCTURELE INVESTERINGEN ASIELEN

Ecologische revalidatiestal



HOE KAN U HELPEN

Paardenwelzijn



HELP DE “STICHTING VOOR PAARDEN IN NOOD”

Schenkingen en legaten

• Stichting voor paarden in nood - IBAN BE24 3630 8772

Publiciteit (Website, magazine, blog, …)

• Voor de Stichting en/of de veiling

• Neem contact met ons op en wij bezorgen u het nodige

Alle ideeën en initiatieven zijn welkom!

• Jaarmarkt, serviceclub, sportwedstrijd, manifestatie, veilingitems,…



HELP DE OPVANGCENTRA

• Meter- en peterschap

• Gastgezin worden – Adoptie

• Vrijwilligerswerk



BEDANKT VOOR UW AANDACHT!


