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RAAD VOOR DIERENWELZIJN 
Werkgroep: asielen voor paarden 

 

1. Deelnemers aan de werkgroep 

Voorzitter:  
 

• Professor Frank Gasthuys Bureau van de Raad voor Dierenwelzijn 
Decaan van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit 
Gent en is verantwoordelijk voor de paardenkliniek 
 

Leden van de werkgroep: 
 

• Mevr. Bernard Elisabeth Verantwoordelijke inspectie Dierenwelzijn FR 

• Mevr. Elsen Marleen Nationale raad voor Dierenbescherming 

• Dhr. De Boitselier Jan Vlaams Paarden Loket 
• Dhr. Montegnies Jean-Marc   Animaux en Péril 

• Dhr.Pierard Marc  Ethologue  

• Dhr. Potelle Georges Nationale Vereniging voor Dierenbescherming 
• Mevr. Tondeleir Marina The Old Horse Lodge 

• Dhr. Vernaillen Carinne Inspecteur binnen de Inspectie Dierenwelzijn van de FOD 
 

 
Dienst Dierenwelzijn : 
 

• Dhr. Van Tilburgh Eric FOD Volksgezondheid, dienst Dierenwelzijn 
• Mevr. Terclavers Catherine FOD Volksgezondheid, dienst Dierenwelzijn 

• Dhr. Cardinal Bruno FOD Volksgezondheid, Raad van dierenwelzijn 
 
 

2. Data van de vergaderingen 

 
10/12/12; 07/02/13; 26/04/13; 24/06/13; 20/09/13; 19/12/13 
 

3. Samenvatting van de werkzaamheden van de werkgroep 

 
De Raad van Dierenwelzijn heeft een werkgroep (WG) opgericht die een advies moet formuleren over de 
normen die de erkende paardenasielen dienen te respecteren. 
 
Vooraf heeft de WG kennis genomen van een aantal documenten : 

- Het KB met de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren (KB 27/04/2007) 
- Het advies van de Raad over kermispony’s 
- Het advies van de Raad over paarden gehouden op de weide 

 
Uit contacten met de verschillende Raden voor dierenwelzijn in de lidstaten blijkt dat er geen specifieke normen 
bestaan voor de erkenning van paardenasielen, maar dat sommige lidstaten (UK, Ierland) wel over richtlijnen 
beschikken voor het houden van paarden in het algemeen. 
 
De WG heeft beslist om 3 thema’s te behandelen : 
 

- Het juridische aspect 
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- De identificatie van paarden 

 
- De erkenningsnormen 

 
 

 
 
3.1 Het juridische aspect 
 

• Eind 2012 werd het aantal paarden in asielen geraamd op meer dan 1000 verspreid over het ganse 
Belgische grondgebied. 

• Er bestaat geen officiële inventarisering van de asielen. 

• De asielen zitten overvol en de verwachtingen zijn niet gunstig. 
• Er zijn tal van instellingen die de benaming « asiel » gebruiken terwijl ze dieren aankopen in de handel. 

• De WG stelt vast dat het belangrijk is dat de definitie van een asiel wordt verduidelijkt. 
 
3.2 De identificatie van paarden 
 
In Europa dienen alle paarden geïdentificeerd en geregistreerd te zijn en dit omwille van de veiligheid van de 
voedselketen alsook voor de sanitaire wetgeving i.v.m. besmettelijke ziekten. De grote meerderheid van 
paarden in de asielen zijn niet in de gegevensbank geregistreerd.  Deze vrijstelling werd door Minister Onkelinx 
aan de asielen toegestaan gezien de identificatiekosten (met registratie) van paarden. 
 

• De WG heeft vastgesteld dat deze situatie een reëel gezondheidsprobleem inhoudt. 

• In antwoord op een vraag van de WG, heeft de BCP verduidelijkt dat het niet mogelijk is om de kosten 
van de identificatie te verminderen. 

• De WG heeft vastgesteld dat de asielen niet gemakkelijk het paspoort verkrijgen van de paarden die zij 
opvangen wat eveneens voor problemen zorgt. 
 

 
 
3.3 De erkenningsnormen 
  

• De WG heeft vastgesteld dat elk asiel beschikt over zijn eigen adoptiecontract en dat het belangrijk is 
om dit document te uniformeren in het kader van de erkenning (bijlage1). 

 

• De WG heeft vastgesteld dat het belangrijk is dat een erkend asiel een contract met een erkend 
dierenarts ondertekent. 
 

• De WG heeft vastgesteld dat het belangrijk is dat een asiel een schematisch plan van zijn installaties 
alsook de locaties van de weiden bijvoegt bij de aanvraag voor het verkrijgen van de erkenning. 
 

• De WG heeft vastgesteld dat het belangrijk is dat er huisvestingsnormen worden vastgelegd voor de 
paarden die worden ondergebracht in een erkend asiel (bijlage2) 

 
 

4. Goedkeuring van het advies door de Raad voor dierenwelzijn 
 
Het advies werd goedgekeurd tijdens de raad voor dierenwelzijn van 11 februari 2014 


