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ADVIES 4/12/2019 - Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Overaanbod van ongewenste paarden en ezels 
in Vlaanderen 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Probleemstelling 

 

In Vlaanderen is er een overaanbod van ongewenste paarden, pony’s en ezels. De dieren worden tegen 

bijzonder lage prijzen aangeboden, onder meer via internet. De asielen krijgen een te grote toestroom van 

paardachtigen. De dienst Dierenwelzijn (Departement Omgeving, Vlaamse overheid) stelt geregeld 

verwaarlozing vast bij paarden, pony’s en ezels. In vele gevallen moet de dienst de dieren in beslag nemen om 

te voorkomen dat ze verder lijden. Bij verwaarlozing gaat het meestal  over de huisvesting (onvoldoende 

beschutting) en de verzorging van de dieren (magere dieren, gewonde dieren, onverzorgde hoeven, geen 

water of voeder). 

Het overaanbod van paardachtigen en de verwaarlozing van paarden zijn niet enkel een Vlaams probleem, 

maar wordt ook in andere Europese landen en de Verenigde Staten vastgesteld. 

 

Een ongewenst paard werd door de ‘Unwanted Horse Coalition’ (2010) gedefinieerd als ‘Een paard dat ziek, 

gekwetst of oud is, of waarvan de eigenaar het niet langer meer kan financieren, of dat de verwachtingen van 

de eigenaar niet kan inwilligen of waarvan de eigenaar gewoonweg niet langer weet wat er mee te doen’.  

 

Geïntegreerde aanpak nodig 

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn is van oordeel dat een geïntegreerde aanpak nodig is voor dit probleem. 

Daarbij moet de focus liggen op een hogere graad van identificatie en registratie, de aanpak van 

ongecontroleerd  kweken en informatie en sensibilisatie over de verschillende opties voor het levenseinde 

(zoals de inzet van mobiele slachteenheden).  
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Identificatie en registratie van paardachtigen zijn verplicht in België. Er zijn ongeveer 331.000 dieren 

geregistreerd in de Belgische identificatiedatabank. Er werd een analyse gemaakt van de gegevens uit deze 

databank en publicaties over de problematiek. Daaruit blijkt dat de toename van het aantal ongewenste 

paarden niet veroorzaakt wordt door een grotere instroom van paarden.  

 
 

Oorzaken van toename ongewenste paarden 

 

De economische crisis wordt aangewezen als oorzaak voor de toename van het aantal ongewenste paarden. 

Andere genoemde oorzaken zijn: onbezonnen impulsaankopen, onverantwoord fokken, hoge kosten en 

onwetendheid over wat men moet doen met een ongewenst paard. Paardachtigen kunnen meer dan 30 jaar 

worden, maar worden wel veel vroeger “op pensioen” gesteld omdat ze niet fysiek fit meer zijn voor hun 

oorspronkelijke doel. Dieren die geen fysieke prestaties meer kunnen of mogen leveren (bv. berijden) maken 

meer kans om van de ene eigenaar tot de andere te worden doorverkocht. Zo komen ze in een neerwaartse 

spiraal terecht. 

 

In het verleden was het slachten van paarden een evidentie. Nu worden meer en meer paarden uitgesloten 

voor de slacht. In België zijn ongeveer de helft van de paardachtigen uitgesloten voor de slacht. Daardoor is 

het aantal uitgesloten paardachtigen op 8  jaar met 10 % gestegen). Ook de maatschappelijke perceptie over 

euthanasie van uitgerangeerde, kreupele of chronisch zieke paardachtigen is de laatste decennia veranderd. 

Ook de meningen daarover zijn erg uiteenlopend.  

 
 

Verantwoord eigenaarschap 

 

‘Responsible ownership’ of verantwoord eigenaarschap is een veelomvattend begrip. Het is onder meer 

belangrijk dat een eigenaar voldoende kennis heeft over het houden en verzorgen van paardachtigen. Wie een 

paard, pony of ezel bezit, heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van 

zijn/haar dier(en). Een belangrijk aspect van verantwoord paardenbezit is ook dat men tijdig maatregelen 

neemt om welzijnsproblemen op het einde van het leven of werkcarrière van paardachtigen te verhelpen. In 

het ideale geval heeft de houder een plan met acties voor verschillende scenario’s. Een houder en/of 

dierenarts moet hierbij de kenmerken kennen waarmee hij de levenskwaliteit van zijn/haar paard, pony of ezel 

kan inschatten. 

 

 

Maatregelen 

 

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn stelt volgende maatregelen voor als antwoord op bovenstaande 

bevindingen.  

- De kennis bij (toekomstige) eigenaars over het houden van paardachtigen verhogen.  

Het is belangrijk dat eigenaars van paardachtigen beschikken over een minimum aan kennis over het 

houden en verzorgen van paardachtigen. Ook moeten ze tijdig voldoende (financiële) maatregelen 
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nemen voor het einde van de carrière of het leven van het dier. Het eigenaarschap moet gepaard gaan 

met een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het gezondheids- en welzijnsniveau van de dieren die 

de eigenaars onder hun hoede hebben (Resolutie Europees parlement, 2017). 

 

- Controles op identificatie- en registratie verhogen 

De registratie en identificatie van paardachtigen is al sinds 2006 in België verplicht. Toch worden nog 

geregeld onregelmatigheden vastgesteld. Dit is ook dikwijls het geval bij die dieren waarover klachten 

binnenkomen. De Raad ziet daarbij een taak voor de politie en de lokale overheid, die het 

eerstelijnscontact zijn op het terrein en ongeregistreerde paarden kunnen opsporen en controleren. 

 

- Castratie van hengsten verplichten 

Deze maatregel moet ongecontroleerd kweken bij vooral pony’s en ezels tegen gaan. Voor erkende 

fokkers moet een uitzondering voorzien worden. Als inbreuken tegen het dierenwelzijn worden 

vastgesteld bij een niet-erkende fokker, dan moet het mogelijk zijn om de castratie van alle aanwezige 

hengsten op te leggen.  

 

- Het taboe rond euthanasie doorbreken.  

Het moet een aanvaardbare en ethische oplossing zijn om euthanasie uit te voeren om 

diergeneeskundige redenen en op diergeneeskundig advies en in belang van het paard. Eigenaars 

moeten goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden. Sensibilisatie voor een diervriendelijk 

levenseinde is belangrijk, maar het is evengoed belangrijk dat dergelijke euthanasie op een 

professionele manier (sedatie of anesthesie gevolgd door een letale injectie) kan worden uitgevoerd. 

De Raad denkt daarbij aan het organiseren van regionale euthanasieplaatsen. Daar kunnen eigenaars 

op een geschikte plaats en op serene wijze afscheid nemen van hun dier. Als alternatief daarvoor kan 

een gespecialiseerde mobiele eenheid ter plaatse komen. 

 

- De keuze over het uitsluiten voor de slacht meer overwogen maken 

Dit heeft niet als doel de economische belangen van de paardenhandel te ondersteunen. 

Een paard wordt in Vlaanderen zelden specifiek gekweekt voor het vlees. Wanneer het paard op zijn 

levenseinde nog kan worden geslacht, dan worden waardevolle eiwitten nog gevaloriseerd. Het 

paardenvlees als bijproduct van een recreatiedier heeft een relatief kleine ecologische voetafdruk. 

Slachten van paarden is in Vlaanderen geen hoogproductieve activiteit, maar toch moet het 

dierenwelzijn daarbij worden gegarandeerd. De Raad promoot hiervoor mobiele slachteenheden1. Die 

hebben het voordeel dat de pony of het paard zonder extra transportstress kan worden geslacht.  

 

 

                                                           
 

1 Zie ook het advies ‘Mobiele slacht- of dodingseenheden voor slachtdieren’ van 24/04/2019 van de Vlaamse Raad voor dierenwelzijn 


