
BIJLAGE 2 

HET HOUDEN VAN PAARDACHTIGEN IN ASIELEN 

 

1. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN 
 

Ieder asiel wordt geacht de wet te respecteren en dit inzake: 

 

 Dierenwelzijn  

o Het asiel leeft stipt alle bepalingen na zoals voorzien in de Wet van 14 augustus 1986 

betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 

 Dierenasiel: al dan niet openbare instelling die beschikt over de gepaste inrichting 

om onderdak en nodige zorgen te verschaffen aan verloren, achtergelaten, 

verwaarloosde, in beslag genomen of verbeurdverklaarde dieren  

 Art. 4 preciseert de verplichtingen van de houders van dieren: 

 § 1. Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen 

om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn 

gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, 

verzorging en huisvesting te verschaffen. 

§ 2. Niemand mag de bewegingsvrijheid van het dier dat hij houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, zodanig 

beperken dat het aan vermijdbare pijnen, lijden of letsels is blootgesteld. Wanneer een dier gewoonlijk of 

voortdurend wordt vastgemaakt of opgesloten, moet het voldoende ruimte en bewegingsvrijheid krijgen, in 

overeenstemming met zijn fysiologische en ethologische behoeften. 

§ 2/1. De paardachtigen die buiten worden gehouden, kunnen opgestald worden of, indien dit niet het geval 

is, beschikken over een natuurlijke beschutting of een schuilhok. 

§ 3. De verlichting, de temperatuur, de vochtigheidsgraad, de verluchting, de luchtcirculatie en de overige 

milieuvoorwaarden van het verblijf der dieren moeten overeenstemmen met de fysiologische en ethologische 

behoeften van de soort.  

 

o Het KB van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren 

en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren  

 Stipt na te leven 

 Voorziet ook in een contract tussen de erkende dierenarts en de inrichting (bijlage 

V) 

 Identificatie 

o Alle paardachtigen zijn in regel met de Europese en Belgische regelgeving inzake identificatie 

en registratie. 

 

 

 Verzekeringen 

 

o Personeel en uitbaters zijn correct verzekerd en zijn op de hoogte van de polis daaraan 

verbonden, o.a. brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 



 

 Uitbater/verantwoordelijke  

 

o Beschikken, als minimum, over de nodige kennis van de paardenhouderij.  

 

2. LEEFOMSTANDIGHEID DIEREN - ALGEMENE STAAT - VERZORGING VAN DE DIEREN 
 

Los van wettelijke voorschriften, kunnen er een aantal richtlijnen vooropgesteld worden voor het houden en verzorgen 

van paardachtigen in erkende asielen. 

 

Hiertoe kan verwezen worden naar de brochure “Huisvesting van paarden”, uitgegeven door ADLO: 

http://www.vlaamspaardenloket.be/uploads_docs/2011-03-01-14-19-03_Huisvesting%20van%20paarden%20-

%20Brochure.pdf 

 

Een aantal voorschriften wordt hierna gepreciseerd: 

 

2.1. Algemene voorschriften: 

Er wordt naar gestreefd de dieren gezond te maken of te houden, zodat ze gezond ogen en zich normaal gedragen of 

daartoe gestimuleerd worden (bv. voorkomen van stalgebreken door groepshuisvesting, …) 

De gezondheidstoestand van de paarden wordt regelmatig gecontroleerd met een dagelijkse verzorging (vaccinatie, 

ontwormen, hoeven en tanden).    

Er worden maatregelen genomen om stalondeugden te voorkomen: bv. groepshuisvesting (niet als verplichting, gezien 

dit niet voor alle paarden en alle omstandigheden ideaal of mogelijk is) of andere afleiding zoals  speelbal, liksteen, …  

Een mestput is duidelijk afgezet / de mesthoop is afgebakend.  

Men heeft maatregelen genomen om het erf zo brandveilig mogelijk te houden.  

Er wordt geen gebruik gemaakt van prikkeldraad of andere scherpe materialen. 

Het schrikdraadapparaat is ter plaatse te bedienen. 

Het terrein is volledig afgesloten.  

Op verschillende plaatsen is het evacuatieplan te lezen.  

Op verschillende nuttige plaatsen is een brandblusapparaat terug te vinden.  

 

2.2. Weidegang – uitloop 

De dieren krijgen voldoende weidegang met ruwvoeder, aangepast aan de noden van het paard. Indien geen 

weidegang mogelijk is kan bv. een paddock weidegang vervangen. 

http://www.vlaamspaardenloket.be/uploads_docs/2011-03-01-14-19-03_Huisvesting%20van%20paarden%20-%20Brochure.pdf
http://www.vlaamspaardenloket.be/uploads_docs/2011-03-01-14-19-03_Huisvesting%20van%20paarden%20-%20Brochure.pdf


De weide is in goede staat: gezond grasland, droge ondergrond (geen grote plassen). 

Er wordt duurzaam met de weides omgegaan. Het weiland kan regelmatig rusten.    

De weide wordt, indien nodig, bemest met de gepaste meststoffen (bodemonderzoek).  

Grootte van de weide:  

- De weide is groot genoeg voor de bewegingsvrijheid van het aantal en de  grootte 

van de paarden.   

- De weide is niet overbezet, zodat de graszoden voldoende kunnen aangroeien.  

De uitbater heeft kennis van giftige planten en bij aanwezigheid neemt hij de nodige maatregelen om vergiftiging te 

voorkomen.  

Omheining: de afrastering moet voldoen aan volgende voorwaarden:  

- Is voldoende afgesloten,  er kunnen geen paarden ontsnappen. 

- Is veilig voor de paarden, er is geen prikkeldraad. 

- Is duurzaam en weerbestendig. 

- Een hoogte van 1.30m volstaat, voor kleine pony’s minstens 40 cm bij de onderste 

draad. 

- De bedrading is zichtbaar. 

Er is een veilige en stevige watervoorziening in elke weide.  

 

2.3. De boxen 

De stallen zijn aangepast aan de grootte van het paard: (2x schofthoogte)² is de aanbevolen grootte van de boxen.   

De boxen zijn van degelijke makelij, en geven geen aanleiding tot kwetsuren. 

Er is min. 16 op 24u ruwvoeder beschikbaar voor het paard of  er wordt min. 3x per dag ruwvoeder verstrekt.  

Er  is steeds een veilige en degelijke watervoorziening voorzien in elke box.  

De boxen hebben  een natuurlijke lichtinval of  voldoende kunstlicht.  

De bodem is volledig gevuld met stro, vlaslemen, houtkrul of andere. De paarden staan op een droge ondergrond.  

De boxen zijn hygiënisch en goed verzorgd. Ze worden dagelijks gemest.  

Er heerst een rookverbod in de onmiddellijke omgeving van paardenboxen of opslagplaatsen van voeder.  

De deur van de box(en) is aangepast aan de grootte van het dier en is van degelijk materiaal.  

2.4. Voeding - Voedingsschema – veilige opslagplaats  

De voeding is gestockeerd op een veilige, droge opslagplaats. 

Hooi, stro, lemen of voordroog wordt beschermd tegen regen en wind  



De paarden worden op regelmatige basis gevoederd, volgens een bepaald tijdsschema.  

De voeding is aangepast aan de grootte, behoefte en conditie van het paard.  

 

2.5 BasisEHBObox voor paarden is aanwezig: 

Er is ten allen tijde beschikbaar: 

- Ontsmettingszalf/-spray 

- Lijst met belangrijke telefoonnummers: dierenarts, hoefsmid, tandarts, dokter, 

noodnummers (brandweer en politie)  

- Schaar, pincet, mes 

- Digitale koortsthermometer 

- Steriele kompressen 

- Rekbare verbanden 

- Stalbandages 

- Zaklamp 

- Hoevekrabber 

 

 

2.6. De paddock (niet verplicht maar kan weidegang vervangen): 

De bodem van de paddock is voldoende droog en ook in de winter of na zware neerslag geschikt voor gebruik.  

 

 

 

 


