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2 DATA VAN VERGADERINGEN  

12/12/2018, 06/06/2019, 06/09/2019 

3 SAMENVATTING VAN DE BEVINDINGEN UIT HET RAPPORT EN 

DE VERGADERINGEN 

3.1 SITUATIESCHETS 

• Al sinds enkele jaren luiden Vlaamse asielen de alarmbel omdat ze een grote toestroom krijgen van op te 

vangen paardachtigen. De Dienst Dierenwelzijn (Departement Omgeving, Vlaamse overheid) ontvangt 

jaarlijks 500 à 600 klachten (dossiers) met betrekking tot paardachtigen. Meestal gaan ze over de 

huisvesting (onvoldoende beschutting) en de verzorging van de dieren (magere dieren, gewonde dieren, 

onverzorgde hoeven, geen water of voeder). 

• De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn besloot om de problematiek van het overaanbod en/of de 

verwaarlozing van paardachtigen in Vlaanderen te bekijken. De Raad richtte een werkgroep op die de 

oorzaken van dit overaanbod en de schijnbare toename van onverantwoorde eigenaars moest 

identificeren en daarvoor realistische en maatschappelijk verantwoorde oplossingen voorstellen. 

• Identificatie en registratie van paarden is verplicht in België. Eind februari 2019 waren ongeveer 331.000 

paardachtigen geregistreerd in de Belgische identificatiedatabank. Uit gegevens uit deze databank en 

publicaties over de problematiek blijkt eerder een toename van ongewenste paarden en geen grote 

instroom van paarden. Dit cijfer is eerder indicatief. Nog niet alle paardachtigen zijn volledig geregistreerd 

in België, hoewel dat verplicht is. Anderzijds zijn er nog paardachtigen geregistreerd in de databank die 

intussen zijn overleden, omdat niet alle eigenaars of houders de sterfte van hun paard of ezel melden. 

• Het overaanbod aan paardachtigen kan zowel te wijten zijn aan een toename van de paardenpopulatie 

(input), als aan een toename van het aantal ongewenste paardachtigen en de vraag wat men daarmee 

moet aanvangen (output). Studies en analyse van gegevens wijzen vooral op dit laatste. Het aantal 

geregistreerde geboortes van paardachtigen blijkt ook niet gestegen te zijn in het laatste jaren. De focus 

bij het bespreken van de problematiek ligt dus bij ongewenste paarden die het risico lopen verwaarloosd 

te worden.  
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3.2 ANALYSE VAN KLACHTEN 

• De dienst Dierenwelzijn maakte een analyse van de klachten die bij inspectie werden ontvangen. 

Steekproefgewijs werden 300 dossiers uit 2017 geanalyseerd. Daaruit bleek onder meer dat het grootste 

aantal klachten en meldingen uit provincies Limburg en Antwerpen kwam (daar zijn ook de meeste 

paarden aanwezig).  

• De klachten gingen voornamelijk over dieren op de weide (onkruid, omheining, modder, …) en verzorging 

(vacht, hoeven, voeding, …). Andere klachten gingen over de huisvesting (geen beschutting) of de verkoop 

van een ziek dier.  

• 84% van de binnengekomen klachten werd opgevolgd. Hiervan werd 70% behandeld (v. geven van een 

waarschuwing, opleggen van maatregelen). Bij de 30% waar geen gevolg aan werd gegeven, ging het 

onder meer om “valse” meldingen (bijv. een schuilhok dat niet zichtbaar was, een paard in de sneeuw) of 

om meldingen waarbij de inspecteur geen dier aantrof of waar geen betrokkene aanwezig was. 

• In 114 dossiers werden 226 maatregelen opgelegd (waarschuwingen niet inbegrepen). Dit zijn gemiddeld 

ongeveer twee maatregelen per dossier. 

• Er werd ook geprobeerd om een profilering te maken van de eigenaar: 88% is particulier, maar over de 

personen zelf geeft het dossier niet veel informatie. Ook over het profiel van de paarden kan op basis van 

de dossiers geen conclusie worden getrokken. 

• Verwaarlozing van paarden komt het meest voor bij particuliere eigenaars. Toch is het belangrijk om te 

erkennen dat veel professionele paarden vroeg of laat een particulier paard worden. Een voorbeeld 

daarvan is een renpaard dat niet meer voldoende presteert. Onrechtstreeks draagt de professionele sector 

bij aan de problemen.  

 

3.3 BESTEMMING 

• ‘Responsible ownership’ of verantwoord paardenbezit speelt  een belangrijke rol. Een belangrijk aspect van 

verantwoord paardenbezit is dat menmaatregelen neemt om welzijnsproblemen op het einde van het 

leven of de werkcarrière van paardachtigen te vermijden. (Ongewenste) paardachtigen kunnen 

verschillende bestemmingen hebben zoals opvangcentra, slachten en euthanasie. 

• Paarden die opgevangen worden in asielen zijn voornamelijk dieren die in beslag werden genomen of 

werden afgestaan. Opvangcentra melden dat de maximale capaciteit van opname bereikt is. Ze moeten 

zelfs paarden en ezels  weigeren als hun eigenaars die willen afstaan. 

• Wanneer paarden worden afgestaan, dan zijn het vooral eigenaargerelateerde redenen en minder 

paardgerelateerde eigenschappen die bijdragen tot afstand1 (Holcomb et al., 2010). Verrassend is dat 

volgens een Amerikaanse studie bij opvangcentra een minderheid van de afgestane paarden het eerste en 

                                                           
 

1 Holcomb, K.E., Stull, C.L., Kass, P.H., 2010. Unwanted horses: The role of nonprofit equine rescue and sanctuary organizations. J. Anim. Sci. https://doi.org/10.2527/jas.2010-
3250 
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enige paard van de eigenaar is2. Op basis van deze bevinding kan het inzetten op het sensibiliseren van 

toekomstige eigenaars een beperkt resultaat opleveren. 

• Van de paardachtigen die worden opgevangen in Amerikaanse opvangcentra worden er drie op de vier 

paarden geadopteerd. In Vlaanderen zijn die cijfers vergelijkbaar. Holcomb et al. (2010)3 vonden geen 

verschil in triviale eigenschappen tussen paarden die wel en paarden die niet geadopteerd werden. 

Daardoor is het niet mogelijk om te focussen op een specifieke groep dieren om gericht hun adoptie te 

stimuleren. 

• Er is ook een opmerkelijk  verschil tussen het eerste gebruik van afgestane dieren (recreatief rijden, racen, 

shows, competitie, kweken) en het nadien beoogde gebruik als geadopteerd dier2. Voor geadopteerde 

dieren is dit bijna enkel recreatief rijden en gezelschapsdier. Dit is ook dikwijls opgenomen in de 

adoptieovereenkomst van opvangcentra³. Voor dieren die maar voor beperkte doelen kunnen worden 

ingezet is volgens “Eurogroup for animals”4 het risico groter dat ze van de ene naar de andere eigenaar 

gaan, en zo in een neerwaartse spiraal terechtkomen.  

• In het Verenigd Koninkrijk zijn er verschillende initiatieven waarbij particulieren rechtstreeks hun pony, 

ezel of paard kunnen aanbieden om te herplaatsen, uitlenen of delen. Er wordt gewerkt met een 

sollicitatie– en selectieprocedure. Een voorbeeld van een dergelijk initiatief is http://horses4homes.net/.  

Voor een beperkt aantal paarden is er een nieuwe nutsbestemming een oplossing, bijvoorbeeld als 

pleegpaard. In opfokbedrijven worden veulens snel gespeend en samen gezet. Goed gesocialiseerde 

‘afgedankte’ merries en ruinen kunnen worden ingezet bij de opgroei van deze veulens. De paardensector 

kan hiervoor sensibiliseren. 

 

• (Ongewenste) paardachtigen kunnen ook worden geslacht. Slachten was in het verleden een evidentie, 

maar nu worden meer en meer paarden uitgesloten voor de slacht. Ongeveer 50 % van de 7 miljoen 

paarden in de EU zijn uitgesloten voor de slacht. De laatste jaren worden er in België minder paarden 

geslacht. Eén van de redenen is dat het aantal paarden dat uitgesloten is voor de slacht in 8 jaar tijd met 

ongeveer 10% is gestegen. Op 331.000 paardachtigen gaat dit over 32.900 dieren in België (of 1100/jaar 

op basis van het aantal geregistreerde geboorten). Meer en meer eigenaars kiezen er bewust voor om hun 

paard uit te sluiten voor de slacht (via een mutatie). Deze keuze is onomkeerbaar; de Europese Commissie 

laat niet toe dat vlees van paarden die niet voor de slacht bestemd zijn, terechtkomt in het circuit van voor 

menselijke voeding bestemde levensmiddelen. Op het eerste zicht is de uitsluiting voor de slacht voordelig 

voor het paardenwelzijn, maar een mogelijk pervers effect is dat een deel van die paarden aan het eind 

van hun leven aan hun lot overgelaten of verwaarloosd worden. 

• Een houder moet de gevolgen van een ‘emotionele’ uitsluiting voor de voedselketen beter begrijpen. 

Wanneer het paard zijn levenseinde nadert, dan heeft de houder van het dier sowieso zelf 

                                                           
 

2 Holcomb, K.E., Stull, C.L., Kass, P.H., 2012. Characteristics of Relinquishing and Adoptive Owners of Horses Associated With U.S. Nonprofit Equine Rescue Organizations. J. 
Appl. Anim. Welf. Sci. https://doi.org/10.1080/10888705.2012.624049 
3 Holcomb, K.E., Stull, C.L., Kass, P.H., 2010. Unwanted horses: The role of nonprofit equine rescue and sanctuary organizations. J. Anim. Sci. https://doi.org/10.2527/jas.2010-
3250 
4 Eurogroup for Animals, 2015. Removing the Blinkers: The Health and Welfare of European Equidae in 2015. https://doi.org/10.12968/eqhe.2015.24.44 

http://horses4homes.net/
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beslissingsrecht. Hij kan dan kiezen tussen slacht, euthanasie gevolgd door ophaling door Rendac of 

crematie.  

• Ook zou het beter zijn dat een paard enkel kan worden uitgesloten voor de voedselketen op basis van een 

medische behandeling, en niet omdat dat de keuze van een houder is. Dat is echter Europees regelgeving 

(zie http://www.cbc-bcp.be/identificatie/regelgeving/). 

 

• “Eurogroup for Animals”4 pleitte voor een op welzijn gerichte en wettelijke weg voor eigenaars die hun 

paardachtige(n) wil(len) wegdoen, met inbegrip van verkopen, weggeven en euthanasie. Hierbij moet 

euthanasie niet de eerste oplossing zijn voor eigenaars die zichzelf willen vrijstellen van de 

verantwoordelijkheid van zorg voor het dier. Wel pleit de organisatie voor euthanasie wanneer de 

paardachtige in een neerwaartse spiraal terechtkomt door verwaarlozing of misbruik of door een 

constante cirkel van weggeven of verkopen.  

• In het buitenland zijn er al initiatieven genomen om eigenaars wegwijs te maken en te informeren over de 

verschillende mogelijkheden voor paardachtigen op het einde van hun leven. Voorbeelden zijn: 

o https://www.worldhorsewelfare.org/Article/Horse-Owners-Urge-Others-to-Plan-for-Equine-End-
of-Life - World Horse Welfare 

o https://www.equine-endoflife.co.uk/end-of-life-options/ Equine organisations and charities are 
supportive of the Equine End of Life Service, including the British Horse Society, Blue Cross, The 
Horse Trust, World Horse Welfare and The Donkey Sanctuary 

4 RAPPORT 

• Peeters, E. (2019) Overaanbod van ongewenste paardachtigen in Vlaanderen. Brussel, Departement 
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