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Na een klacht en vragen over het gebruik van elektrische halsbanden bij honden vroeg de 
Vlaamse minister bevoegd voor dierenwelzijn om het advies van 2010 van de federale Raad voor 
Dierenwelzijn terzake te bekijken. Dat federale advies achtte het gebruik van elektrische 
halsbanden aanvaardbaar met specifieke voorwaarden voor fabricatie, verkoop en gebruik.  
 
 
Werking en types 

Elektrische halsbanden voor honden zijn toestellen ontworpen als hulpmiddel bij het trainen 
door het toedienen van elektrische stroom op de huid. Sommige types halsbanden kunnen ook 
een geluid of trilling produceren; afhankelijk van de instellingen maken ze een 
waarschuwingsgeluid of een waarschuwingstrilling, gevolgd door een elektrische prikkel als het 
dier zijn gedrag niet wijzigt. 

 
Er zijn drie types elektrische halsbanden:  
 

• Het trainingsapparaat met afstandsbediening: een persoon dient met een 
afstandsbediening een elektrische schok toe om een specifiek gedrag te stoppen of aan 
te leren.  

• De halsband gekoppeld aan een onzichtbare omheining: een gebied wordt afgebakend 
met een ondergrondse omheining. Als het dier de omheining nadert, dient de halsband 
automatisch een elektrische prikkel toe.  

• De antiblafhalsband: als het dier blaft, dient de halsband automatisch een elektrische 
prikkel toe om dit gedrag te stoppen; 
 

 
Gebruik en welzijnsrisico’s 

Elektrische halsbanden worden gebruikt in aversietraining. Wereldwijd is er de laatste jaren een 
tendens om aversietraining te ontmoedigen en beloningsgerichte training te stimuleren. De 
hond krijgt dan een beloning bij gewenst gedrag, dat daarna toeneemt.  



 
Bij antiblafhalsbanden- en onzichtbare omheiningen is het risico op welzijnsproblemen kleiner 
omdat de hond de elektrische schok kan voorspellen of controleren. Het risico is het grootst als 
een trainingsapparaat met afstandsbediening wordt gebruikt. Door een foute timing en het 
inconsistent toedienen van de schok kan het dier immers gestresseerd geraken. 
 
 
Wetenschappelijke studies 

Recente Britse studiesi over het gebruik van trainingsapparaten met afstandsbediening tonen 
aan dat het effect van hond tot hond individueel erg verschilt. Bij sommige honden werd 
gedragsmatig en fysiologisch een negatieve emotionele stress waargenomen en ook een 
verminderd welzijn.  

 
Een vervolgstudie bij honden met gedragsproblemen toonde aan dat een beloningsgerichte 
trainingsmethode even effectief en gemakkelijk toepasbaar is als een trainingsmethode met een 
trainingsapparaat met afstandsbediening. Over antiblafhalsbanden en halsbanden gekoppeld aan 
een onzichtbare omheining is er wetenschappelijk zeer beperkt of geen onderzoek.  
 
 
Gedragsspecialisten: voor- en tegenstanders 

Bij gedragsspecialisten zijn de meningen verdeeld. Tegenstanders van het gebruik van elektrische 
halsbanden argumenteren onder meer dat er voldoende trainingsalternatieven beschikbaar zijn. 
Bovendien moeten gebruikers een goede kennis van het gedrag van een hond hebben om 
elektrische halsbanden correct te gebruiken.  

 
Voorstanders beschouwen het als één van de trainingsmiddelen om te vermijden dat eigenaars 
afstand doen van een hond of dat hij euthanasie moet ondergaan. Algemeen wordt het gebruik 
van een elektrische halsband vermeden, maar in uitzonderlijke gevallen is het toch nog 
onderdeel van een geïntegreerde trainingsaanpak. Daarnaast wijzen voorstanders van elektrische 
halsbanden erop dat ook andere trainingshulpmiddelen (bijvoorbeeld slipketting, prikketting) 
verkeerd kunnen worden gebruikt. 
 
Ook de federale politie en Defensie gebruiken elektrische halsbanden voor de training van 
honden alleen nog in uitzonderlijke gevallen.  
 
 
Advies Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn 

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn raadt voor de opvoeding van honden een positieve 
beloningstraining aan, maar pleit niet voor een algemeen verbod op elektrische halsbanden, 
omdat in uitzonderlijke gevallen een elektrische halsband een noodzakelijk hulpmiddel kan zijn 
om honden te trainen. Het is moeilijk om deze gevallen precies te bepalen. De Vlaamse Raad 
onderschrijft daarom het advies van 2010 van de federale Raad voor Dierenwelzijn over 
elektrische halsbanden dat deze nuances duidelijk verwoordt. 
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