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3. Samenvatting van de bevindingen uit de vergaderingen 

 
De minister die verantwoordelijk is voor het dierenwelzijn wil de situatie van de dieren in de weide 
verbeteren. Na de studiedag in 2009, werd de Raad voor Dierenwelzijn gevraagd om opnieuw de 
vroegere werkgroep « Weidedieren” bijeen te roepen. Deze werkgroep, waarvan de samenstelling naar 
expertise werd gewijzigd, heeft alle aandacht geconcentreerd op de paarden die buiten worden 
gehouden, waarbij men zich niet enkel heeft beperkt tot de klimatologische aspecten. 
 

• De werkgroep hernam het advies van de werkgroep « weidedieren » dat in juni 2007 aan de 

Minister werd overhandigd en dat handelde over alle dieren die in de weide worden gehouden. 

• Dit advies kan verder gaan voor wat betreft de paarden die buiten worden gehouden. 

• De vraag naar een aanpassing van de wetgeving werd aangekaart en verdedigd door de 

dierenrechtenorganisaties. De sector was meer terughoudend om de vele situaties die zich op het 

terrein voordoen in een wet te gieten.         

• Met het oog op het bepalen van de omvang van de problemen waarmee de inspecteurs 

geconfronteerd worden, werden de klachten die de inspectiediensten ontvingen geanalyseerd. 

• Na het analyseren van deze klachten (aantal en thema), besliste de werkgroep om in eerste 

instantie over te gaan tot het uitwerken van richtlijnen voor het houden van paarden in de weide. 

Deze richtlijnen zijn zowel nuttig  voor de inspecteurs, de houders van paarden en het brede 

publiek, en  werden opgenomen in het advies. 

• Op basis van de resultaten van de besprekingen, werden ontwerprichtlijnen opgesteld. De 

richtlijnen  werden herwerkt aan de hand van de ontvangen opmerkingen van de werkgroepleden. 

• De werkgroep heeft vervolgens experts in ruimtelijke ordening van het Waals en het Vlaams 

Gewest geraadpleegd om er zich van te vergewissen dat de aanbevelingen niet in tegenspraak 

zijn met de regionale wetgeving, vooral wat betreft de bouw van schuilhokken voor dieren. 

• De richtlijnen werden daarna bij consensus goedgekeurd. 

• De kwestie van de aanpassing van de wetgeving werd besproken tijdens de laatste vergadering 

en er is een consensus om voor paarden §4 van artikel 4 van de wet betreffende de bescherming 

en het welzijn der dieren van 14 augustus 1986 toe te passen. 

• Er wordt akte genomen van de verplichting om voor paarden die buiten worden gehouden te 

voorzien in « de mogelijkheid om te kunnen worden ondergebracht in een stal of te kunnen 

beschikken over een natuurlijke beschutting of kunstmatig schuilhok » en de richtlijnen moeten 

dienen als doorslaggevende criteria voor de inspecteurs om artikel 4 van de wet van 1986 te doen 

toepassen. Het nut van deze richtlijnen is ook dat ze kunnen worden verspreid onder de 

eigenaars en de toekomstige eigenaars van paarden en paardachtigen. 

4. Goedkeuring van het advies door de Raad voor Dierenwelzijn 

Het advies werd unaniem goedgekeurd tijdens de Raad voor Dierenwelzijn van 09/12/2010. 
 
 
 
 
 
 


