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HANDLEIDING VOOR 
KOPERS EN VERKOPERS

Een paard aankopen mag geen bevlieging zijn. De nieuwe eigenaars moeten beseff en dat deze dieren 20 
tot 30 jaar oud kunnen worden. Wie een paard verwerft  gaat dus een engagement voor lange termijn aan. 
Paarden zijn levende wezens en geen wegwerpproducten. Bovendien is de aankoop ook een beslissing 
met belangrijke fi nanciële gevolgen.  Hierna geven we enkele adviezen bij de aankoop van een paard en 
tegelijk ook enkele ti ps voor indien er toch wat mis zou gaan.
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VOORWOORD

BESTE PAARDENVRIENDEN,

De Vlaamse paardenhouderij heeft  het voorbije decennium een enorme groei gekend. 

Deze groei heeft  uiteraard gevolgen op velerlei vlakken, waarmee ook het beleid rekening moet houden. 
De voorbije jaren heb ik, zowel vanuit mijn persoonlijke interesse maar ook vanuit mijn bevoegdheid als 
minister voor Platt elandsbeleid, de krachten gebundeld samen met de sector. Een eerste initi ati ef werd ge-
lanceerd in 2008 met de opmaak van een sociaal-maatschappelijke en economische studie. Daaruit bleek 
dat Vlaanderen een belangrijke paardenregio is: 200.000 Vlamingen houden zich recreati ef en sporti ef 
bezig met paardrijden, er zijn minstens 150.000 paarden in Vlaanderen aanwezig en de paardenhouderij 
levert ongeveer 215 miljoen euro aan toegevoegde waarde op voor onze Vlaamse economie. Anno 2011 
blijken deze cijfers nog een stuk hoger te liggen. Het is dan ook evident dat vanuit het beleid de aandacht 
voor de sector blijft .

In 2008 en 2009 heb ik met de sector samen gezeten ti jdens 7 dialoogdagen waar de problemen waarmee 
jullie als paardenliefh ebber te maken krijgen, besproken en gebundeld werden. Zo slaagden we er samen in 
de paardenhouderij in Vlaanderen in kaart te brengen, probleempunten bloot te leggen alsook een aantal 
acti es te ondernemen. Op basis van deze gesprekken werd het Vlaams Acti eplan voor de Paardenhouderij 
opgesteld. Een belangrijke acti e uit dit plan was de oprichti ng van het Vlaams Paardenloket dat sinds begin 
juni 2009 werkzaam is. Bij dit loket kunt u onder meer grati s terecht voor al uw vragen over paardenhou-
derij. In 1 jaar ti jd kreeg het loket ongeveer 1.000 vragen te beantwoorden wat erop wijst dat de sector wel 
degelijk nood heeft  aan een aanspreekpunt.

Intussen is duidelijk dat we met de paardensector in Vlaanderen op vele vlakken aan de wereldtop staan. 
Dat Philippe Le Jeune vorig jaar op het wereldkampioenschap jumping in Kentucky met de BWP-geregi-
streerde en SBS-gekeurde Vigo d’Arsouilles wereldkampioen werd, is intussen alom geweten. Maar dit is 
slechts het topje van de ijsberg: Van de 121 deelnemende paarden aan het wereldkampioenschap jumping 
in Kentucky waren er maar liefst 23 BWP-, 8 Zangersheide- en 1 SBS-geregistreerd. In de World Breeding 

Federati on for Sporthorses (WBFSH) Jumping Sire 
Rankings staat de BWP-hengst Darco reeds jaren 
met grote voorsprong op nummer één. Zijn doch-
ter Safari van ‘t Merelsnest behaalde bij de laatste 
twee Olympische spelen teamgoud voor de jum-
pingruiters uit de VS. Nabab de Rêve, eveneens een 
BWP product, en vader van Vigo d’Arsouilles, staat 
op nummer 7. In de  WBFSH Jumping Studbook 
Rankings staan zowel BWP als Zangersheide in de 
top vijf. De Zangersheide-hengst Levisto Z won 
zowel in 2008 als 2009 de Sires of the World, het 
wereldkampioenschap jumping voor dekhengsten. 
In de WBFSH World Ranking List – Jumping Horses 
zijn één vierde van de top 100 paarden die in Vlaan-
deren gefokt. Van de top derti g werden er negen 
paarden in Vlaanderen gefokt.
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Het hoeft  dan ook geen verder betoog dat onze 
jumpingpaarden een belangrijk exportproduct ge-
worden zijn. 

Ook met andere rassen boeken onze fokkers, ge-
bruikers en begeleiders spectaculaire resultaten. 
Zo halen onze Arabische volbloeden op de shows 
ieder jaar gouden en zilveren medailles op de Eu-
ropese en wereldkampioenschappen en de jaar-
lijks in Aken georganiseerde All Nati ons Cup. De 
wereldtop van Arabische volbloeden – ook van de 
Arabische eigenaars – verblijft  in Vlaanderen en dit 
omwille van het vakmanschap van onze trainers. 

Het Vlaamse fokkerijbeleid (22 fokkersverenigingen 
met samen 17.000 leden) is gericht op het fokken 
van kwaliteitspaarden en niet op het louter ver-
meerderen van paarden. 

De successen van onze ruiters en paarden komen niet zomaar uit de lucht vallen maar zijn te danken 
aan het werk van de ganse sector: De fokkers, die in samenwerking met de fokverenigingen zorgen voor 
toppaarden, de gebruikersverenigingen en opleidingsinstanti es die instaan voor een uitstekende opleiding 
van ruiters en paarden, de eigenaars die toppaarden ter beschikking stellen en houden van onze ruiters, 
het vakmanschap van onze ruiters, hun begeleiders en de omkadering (dierenartsen, smeden, voederpro-
ducenten, …) waardoor toppaarden tot volle ontplooiing kunnen komen. Samen met de volledige sector 
streef ik via mijn paardenbeleid naar een duurzame en paardvriendelijke paardenhouderij in Vlaanderen.

In schril contrast met de sporti eve successen van onze paarden en ruiters kwam recent ook de verwaarlo-
zing van paarden onder de aandacht. 

Hierbij wil ik eerst en vooral benadrukken dat het merendeel van de paardeneigenaars hun paarden een 
opti male verzorging geven. Niett emin is het van groot belang potenti ële kopers van een paard, te informe-
ren waar hij of zij best rekening mee houdt bij de aankoop van een paard. Het is uitermate belangrijk, zowel 
in functi e van het welzijn van het paard zelf alsook voor de eigenaar, dat wie een paard aankoopt, weet 
waar hij in het bijzonder aandacht aan moet schenken.
Voorliggende brochure “De vijf geboden bij de aankoop van een paard” kan hierbij een ondersteuning zijn 
en spoort mensen aan grondig te bezinnen alvorens over te gaan tot de aankoop van een paard. 

Maar ook andere thema’s zoals gezondheidszorg, huisvesti ng, voeding, afrastering van weides, dierenwel-
zijn, … zijn belangrijk voor elke paardenhouder. U kan hierover meer informati e vinden op de website van 
het Vlaams Paardenloket (www.vlaamspaardenloket.be).

U mag er op rekenen dat ik u, als paardenvriend, ook de volgende jaren een warm hart blijf toedragen, 
zodat de paardenhouderij in Vlaanderen zich verder duurzaam kan ontwikkelen.

    KRIS PEETERS 
    MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING
    VLAAMS MINISTER VAN LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID
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1. BEZINT EER GE BEGINT!

1.1. WAT VOOR PAARD ZOEK JE?

Er bestaan paarden in alle kleuren en maten en met totaal verschillende eigenschappen. Vooraleer op 
zoek te gaan naar het juiste dier moet je goed weten wat voor paard je juist zoekt en wat je er van ver-
wacht.

 a. Recreati epaarden
Veel mensen zoeken een rij- en/of menpaard voor recreati e, waar ze rusti g een wandeling mee kunnen 
maken. Het mag zeker niet schrikken in het verkeer dat, spijti g genoeg, niet alti jd voldoende respect 
opbrengt voor ruiter of menner. Van een recreati epaard wordt niet direct verwacht dat het sporti eve top-
prestati es gaat leveren. De kwaliteit die de koper hier zoekt is eerder een rusti g en betrouwbaar karakter. 
Nogal wat ponyrassen en koudbloeden zijn zeer geschikt als recreati epaard. 

 b. Sportpaarden
Wil je sportprestati es leveren, dan zal je moeten zoeken naar een daartoe geschikt paard. Al naargelang 
de sporti eve verwachti ngen hoger liggen, zal dat ook gelden voor de prijs. Belangrijk is dat het klikt tus-
sen het paard en de gebruiker. Hoewel éénzelfde dier best geschikt kan zijn voor meerdere disciplines, 
zal je in functi e van de discipline die je wil beoefenen – jumping, dressuur, military, endurance, drafk oers, 
galop, mennen, horseball, polo, volti ge, reining, … – toch een paard met daartoe specifi eke kwaliteiten 
nodig hebben. 

 c. Merrie, ruin of hengst
Belangrijk is ook het geslacht van het gezochte paard. Wil je ooit zelf wel eens een veulentje fokken, dan 
zal je uiteraard genoodzaakt zijn te opteren voor een merrie. Soms zijn die wat wispelturiger van karakter. 
Ruinen zijn over het algemeen rusti ger. Hengsten blijken dan weer vaak zeer krachti g van karakter en niet 
gemakkelijk in de omgang. Toch zijn er ruiters die niets anders dan een hengst willen.
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 d. Fokpaarden
Voor fokpaarden zijn de stamboekdocumenten van groot belang. Een paard met een goede origine heeft  
“goede papieren”. Dit geeft  onmiskenbaar een meerwaarde aan een paard. Een DNA-onderzoek kan 
uitsluitsel brengen over de juistheid van de afstamming.

 e. Multi functi onele paarden
Paarden kunnen ook multi functi oneel zijn. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld éénzelfde paard zowel kan 
berijden als aanspannen, een combinati e waarin onder andere trekpaarden hoog scoren. Wie met zijn 
merrie wil fokken en ze tegelijkerti jd wil gebruiken als rij- of menpaard, moet weten dat dit met hoog-
drachti ge of zogende merries gedurende een bepaalde periode niet meer mogelijk is.

 f. Jeugd of ervaring?
Bij een beginnend ruiter past best een ervaren paard. Koop een paard met een africhti ngniveau in functi e 
van de capaciteiten van de  gebruiker. Voor mensen die nog niet giganti sch veel ervaring hebben, valt het 
aan te bevelen een zeer goed opgeleid paard te zoeken dat volledig verkeersmak is. 
De africhti ngsgraad zal zowel bepalend zijn voor de prijs als voor de geschiktheid voor een beginnend rui-
ter of menner. De weg van veulen tot goed opgeleid paard is lang en vol risico’s en kosten. Tegen dat het 
drie jaar wordt kan een paard zadelmak gemaakt 
en/of aangespannen worden. Gezien de kosten en 
risico’s bij de opfok en opleiding van een paard, zal 
een veulen een stuk goedkoper zijn dan een op-
geleid dier van dezelfde intrinsieke kwaliteit.  Het 
zadelmak maken van een jong paard is vaak geen 
sinecure. Tussen een  zadelmak en  goed opgeleid 
paard ligt er ook nog een lange weg. Seniorpaar-
den of -pony’s, die alles al meer dan eens meege-
maakt hebben, kunnen uitgroeien tot echte leer-
meesters voor hun gebruiker. Dit valt uiteraard 
met geen geld te betalen. Aan paarden die in de 
sport echte topprestati es hebben geleverd kleeft  
een prijskaartje dat voor de gewone man onbe-
taalbaar is. Vandaar dat het voor een reeds gerou-
ti neerd ruiter interessant is om beloft evolle veu-
lens of jonge paarden aan te kopen die nog wel  
betaalbaar zijn. De prijs voor die jonge paarden 
staat dan in functi e van de talenten die ze reeds 
laten zien en vooral ook van hun afstamming.

 g. Schoonheid of 
  gebruikseigenschappen?
Voor bepaalde mensen is het exterieur van een 
paard van groot belang. Anderen schenken dan 
weer vooral  aandacht aan functi onele eigen-
schappen. Soms overlappen de twee elkaar. Zo 
is het zowel estheti sch als functi oneel belangrijk 
dat een paard beschikt over correct en hard been-
werk. Sommige paarden worden louter voor de 
schoonheid gehouden maar het is natuurlijk leuk 
als men er ook wat mee kan doen.
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 h. Keuze in overvloed en ook een alternati ef 
Er bestaat voor elk wat wils. In Vlaanderen alleen al bestaan er 21 erkende fokverenigingen van raspaar-
den. Het komt er op aan dat de kandidaat-koper vindt wat hij/zij zoekt en vooral wat het best voor hem/
haar geschikt is. 
Koop enkel na rijp beraad! Eens gebeten door de paardenmicrobe, is dat meestal voor het leven. Neem 
dus rusti g de ti jd.  Bekijk zo veel mogelijk paarden en schaf nooit iets aan waar je niet zeker van bent. 
Slaap er meer dan één nacht over alvorens te beslissen. Wees kriti sch. Laat je niet opjagen en passeer 
ook eens onverwacht bij de verkoper.
Het alternati ef voor de aankoop van een paard is in eerste instanti e een  manegepaard. Al dan niet in 
afwachti ng van de aankoop van een eigen paard kan je daar ook heel wat plezier aan beleven.

1.2. WAAR GA JE HET PAARD ONDERBRENGEN?

Voor je een paard koopt, moet je weten waar je het gaat onderbrengen. De huisvesti ngsvereisten hangen 
af van de aard van het paard en het gebruik dat men er van wil maken. 
 -  Rusti eke rassen zijn aangepast aan de weersomstandigheden van onze streek en kunnen 

veelal buiten lopen. In de winter zou je echter toch over een stal moeten beschikken.  
 -  Rijpaarden en –pony’s waar sporti eve prestati es van verwacht worden, vragen extra zorgen 

op vlak van voeding en huisvesti ng. 
 -  Fokmerries lenen zich uitstekend voor groepshuisvesti ng. 
Misschien beschik je over de mogelijkheid om stalling aan huis te hebben. Zo niet kan je uitkijken naar 
een goed paardenpension. Meestal is in het pensiongeld ook de basisverzorging van het paard begrepen.

De Vlaamse Overheid publiceerde talrijke brochures rond huisvesti ng, voeding, gezondheid,… 
van paarden. Deze kan u vinden op www.vlaamspaardenloket.be. 
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2. PROBEER TE KOPEN IN VERTROUWEN!

Eens je weet welk paard je wil, kan je op zoek gaan naar jouw droompaard. Deze dieren worden overal 
te koop aangeboden: 
 - Via aankondigingen in ti jdschrift en
 - Op internet
 - Bij handelaars
 - Bij fokkers of opfokkers
 -  ....
Zaken doen met een goed aangeschreven fokker of handelaar is vaak de beste keuze. Daarbij is van be-
lang dat wanneer een parti culier iets koopt van een beroepsverkoper hij/zij de bescherming geniet van 
de Europese richtlijn inzake consumentenkoop  – dewelke intussen is omgezet in het  Belgisch Burgerlijk 
Wetboek. 
Rechtstreeks van de fokker kopen heeft  uiteraard zijn voordelen: 
 - Er zijn geen tussenpersonen die eveneens een procentje opstrijken.
 - U kan bij de fokker uit de eerste hand informati e krijgen over het paard en de voorouders.
 -  Een fokker voelt zich verbonden met het paard en vaak zal hij/zij het ook nadat hij het ver-

kocht heeft  verder blijven volgen.
 - De ti ps van de fokker kunnen de nieuwe eigenaar van groot nut zijn.
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3. KOOP GEEN PAARD IN EEN ZAK!

3.1. VETERINAIR ONDERZOEK

Vertrouwen is goed, controle is beter! 
Ondanks al het vertrouwen dat je al dan niet terecht in een verkoper kan stellen, doe je er goed aan om 
het paard voor de aankoop te onderwerpen aan een grondig veterinair onderzoek, zowel  klinisch als 
röntgenologisch. Dit voorkomt dat je nadien voor onaangename verrassingen zou komen te staan. Der-
gelijk onderzoek verschaft  belangrijke  informati e  voor zowel de koper als de verkoper.
Hierbij is het van belang te weten dat een paard een levend wezen is, met gaven en gebreken. Ook wat 
betreft  paarden is de perfecti e niet van deze wereld. Zo luidt het gezegde: “Wie vrouw of paard zoekt 
zonder gebreken, zal ’t moeten laten steken of moet weten dat bed en stal alti jd leeg blijven zal”.
Het veterinair onderzoek zal klaarheid brengen over de sterke en zwakke punten van het paard. Deze 
kunnen zich  vertalen in de prijs of zelfs leiden tot de annulering van de aankoop. Belangrijk is dat je weet 
wát je koopt of verkoopt. Zorg voor een degelijk veterinair onderzoek en verwijs ernaar in een schrift e-
lijke koopovereenkomst. Dit brengt zowel voor de koper als voor de verkoper voordelen met zich mee:

 Koper
 -  Als kandidaat-koper kan je best bijstand vragen van een deskundige dierenarts, zodat je wel-

overwogen beslissingen kan nemen.
 -  Dergelijk veterinair onderzoek is niet goedkoop en wordt bij de aankoop van minder dure 

paarden al eens achterwege gelaten omdat de kost niet opweegt tegen de aankoopprijs. 
Daarbij mag je evenwel niet uit het oog verliezen dat de fi nanciële gevolgen van de aankoop 
van een paard veel verder gaan dan de aankoopprijs. Daarnaast zijn er de kosten van voeding, 
stalling, onderhoud, veterinaire zorgen, smid, … Als na een paar weken blijkt dat het dier 
gebrekkig is en niet voldoet aan de gestelde verwachti ngen, dan beklaagt men zich wel eens 
dat men het niet op voorhand grondig had laten onderzoeken.
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 Verkoper
 -  Een grondig veterinair onderzoek voorafgaand aan de verkoop is ook in het belang van de ver-

koper, zeker van de beroepsverkoper, want deze dreigt, wanneer er zich problemen zouden 
voordoen, geconfronteerd te worden met een ti jd- en kostenrovende gerechtelijke proce-
dure. Deze is voor de verkoper, in het bijzonder voor beroepsverkopers, niet zonder risico. 

 -  Het onderzoek kan belett en dat een verkoper aangesproken wordt op grond van verborgen 
gebreken of tekortkomingen van de levering. De koper kan dan immers de ontbinding van de 
koop of terugbetaling van (een deel van) de koopsom vorderen. 

 -  Door in een schrift elijke  verkoopovereenkomst zelf reeds te melden welke minpunten het 
paard heeft , kan de verkoper voorkomen dat hij hier achteraf op aangesproken wordt. Als 
de verkoopsovereenkomst duidelijk vermeldt dat het paard bv. een luchtzuiger is, of zomer-
schurft  heeft , zal de koper zich daar achteraf niet meer kunnen over beklagen.

3.2. AAN WELKE GEBREKEN KAN EEN PAARD LIJDEN?

Hieronder volgt een overzicht van vaak voorkomende gebreken. Deze lijst is niet volledig. Over elk gebrek 
kan je boeken schrijven, maar we beperken ons hier tot een opsomming met een elementaire defi nië-
ring.

 a.  OC(D ) 
Vooral bij sportpaarden wordt er vaak gesproken over OC(D). Men heeft  het dan over:
 - Osteochondrose (OC): Verstoring in verbeningsproces van kraakbeen (chondro) naar bot (osteo)
 - Osteochondrose Dissecans (OCD): Er is een los fragmentje ontstaan, dissecans
 - Osteochondriti s Dissecans: Iti s = ontsteking
 - Artrose: Beschadiging gewrichten (gevolg)

11vzw Vlaams PaardenloketDe vijf geboden bij de aankoop van een paard
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 b.     Kreupelheid
Een veelkomend probleem bij paarden is kreupel-
heid. Soms is het manken van voorbijgaande aard, 
maar vaak blijkt dit een blijvend of terugkerend 
probleem.

 c.     Hoefk atrolontsteking
Wat ook nogal eens voorkomt is hoefk atrolont-
steking: Slijtage, aantasti ng en ontsteking van de 
hoefk atrol, een straalbeentje met omringende 
zachte weefsels dat in de voet van het  paard func-
ti oneert als een katrol. Dit is een erfelijke aandoe-
ning.

 d.     Cornage
Cornage is een verlamming van de stembanden 
met een negati eve invloed op de prestati es van 
een paard. 

 e.     Zomereczeem
Zomereczeem bij paarden – ook wel zomerschurft  
genoemd of staart- en maneneczeem – is een 
complex probleem. In feite gaat het hem om een 
allergie die zich typisch pas voordoet in de zomer-
maanden. Wanneer het paard erg aangetast is kan 
het zich tot bloedens toe schuren, zelfs door zich 
op zijn rug te leggen en zo op de grond te wrijven. 
Voor een paard is dit één van de ergst denkbare 
aandoeningen. De eigenaar kan pogen te voorko-
men dat het paard zich schuurt – geen bomen in 
de weide, een afsluiti ng met elektriciteit, een vlie-
gendeken, insecti ciden tegen muggen, het paard 
opstallen overdag, .... Vooral bij aankopen in de 
winter is dit een punt van aandacht. Indien blijkt 
dat het gekochte paard door zomereczeem aan-
getast is, moet je zo vlug mogelijk een vordering 
instellen.

 f.     Stalondeugden
Nogal wat paarden lijden aan stalondeugden – ti c 
of stereotype gedrag: Weven, kribbebijten, lucht-
zuigen. Vaak beginnen ze hiermee uit verveling. 
Eens ze het doen, is het zeer moeilijk te verhel-
pen. Ook hier moet je onmiddellijk nadat je het 
probleem vaststelt de verkoper aanspreken.
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13De vijf geboden bij de aankoop van een paard

3.3. PROFESSIONELE INFO EN BIJSTAND: 
 TESTRUITER, VERTROUWENSPERSOON

Minstens even belangrijk als fysieke problemen zijn psychische gebreken. Nogal wat paarden zijn in min-
dere of meerdere mate onhandelbaar. Van groot belang is de ritti  gkeit, het zich goed laten rijden, van 
een paard. Best kan je wat dat betreft  het paard voor de aankoop zoveel mogelijk testen. Hier kan een 
testruiter en/of vertrouwenspersoon je bijstaan. Test ook zelf je toekomsti g paard. Een testrit kan je veel 
bijleren. Een tweede, onaangekondigd, ritje soms nog meer.

3.4. CONTROLEREN 
 VAN DE JUISTE IDENTITEIT

Alle paarden op Belgisch grondgebied moeten beschik-
ken over een paspoort en een mutati edocument. Ze wor-
den verplicht geregistreerd in een centrale gegevensbank 
en in functi e van die identi fi cati e worden de paarden ge-
chipt. Het chipnummer en het grafi sch en geschreven signa-
lement op het paspoort laten toe de juiste identi teit van het 
paard na te gaan. Voor fokpaarden is de origine van het paard 
van groot belang. Met een DNA-onderzoek kan nagegaan wor-
den of de op het paspoort vermelde origine juist is.
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14 vzw Vlaams Paardenloket De vijf geboden bij de aankoop van een paard

3.5. STEL EEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST OP

In de prakti jk worden er bij de verkoop van paarden slechts zeer zelden schrift elijke overeenkomsten 
opgesteld. Nochtans is dit zeker aan te bevelen, gezien het zonder schrift elijke overeenkomst vaak zeer 
moeilijk of zelfs onmogelijk zal zijn om bepaalde afspraken te bewijzen.
De beste waarborg voor de verkoper tegen latere betwisti ngen over de aankoop is de koper volledig en 
correct te informeren. Dit kan best door de goede maar vooral ook de mindere eigenschappen van het 
paard in een schrift elijke overeenkomst op de nemen. 
Enkele belangrijke elementen van een verkoopovereenkomst (zonder te pretenderen dat dit lijstje vol-
ledig is): 
 -  De persoonsgegevens van koper en verkoper
 -  Is de verkoper een beroepsverkoper of niet?
 -  Betreft  het een verkoop aan een parti culier? (Van belang voor de al dan niet toepasselijkheid 

van de wet op de consumentenkoop)
 -  De gegevens van het paard
 -  De datum en plaats van levering
 -  Wordt het paard gehaald of gebracht?
 -  Op wiens kosten en verantwoordelijkheid gebeurt dat?
 -  Specifi eke overeenkomsten over de overdracht van het risico
 -  Opsomming van de eigenschappen en gebreken van het paard
 -  Eventueel een proeft ijd: In geval van proeft ijd tref je best een overeenkomst over wie het 

risico ti jdens die proeft ijd draagt, en eventueel het afsluiten van een verzekering door de 
verkoper om die risico’s ti jdens de proeft ijd te dekken

 -  Verwijzing naar een veterinair onderzoek voorafgaandelijk aan de verkoop met aanduiding 
van de vastgestelde positi eve en vooral ook de negati eve eigenschappen: Ten zeerste aan te 
raden!

 -  Opschortende of ontbindende voorwaarden aan de koop
 -  De prijs
 -  De modaliteiten voor de beta-

ling van de prijs
 -  De bevoegde rechtbank
 -  Het toepasselijke recht
 -  Plaats en datum van het afslui-

ten van de overeenkomst
 -  De bepaling: (Opgemaakt in 

evenveel exemplaren als er 
parti jen zijn met onderschei-
den belang, waarvan elke 
parti j erkent een exemplaar te 
hebben ontvangen)

 -  ...

Zoals je ziet kan een verkoopovereenkomst zeer 
veel verschillende clausules bevatt en, afh ankelijk 
van wat parti jen juist willen overeenkomen. Om 
die reden is het niet mogelijk standaard model-
contracten op te maken.
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4. DE PRIJS VAN EEN PAARD: 
 WAT EEN GEK ER WIL VOOR GEVEN?

Een paard kopen heeft  belangrijke fi nanciële consequenti es. Er worden paarden verkocht voor prijzen 
van nul tot ett elijke miljoenen euro’s. De prijs is afh ankelijk van het ras, de leeft ijd, de afstamming, de 
graad van africhti ng, de prestati es en specifi eke kwaliteiten.

Het is van belang dat je waar voor je geld krijgt. Daarbij kan je best iets meer geld besteden aan een goed 
opgeleid, betrouwbaar paard, dan er één voor weinig geld te kopen, die niet de kwaliteiten heeft  die je 
zoekt.
Vergeet niet dat de aankoop van een paard maar één aspect van het totale kostenplaatje is. Na de aan-
koop moet je rekening houden met de kosten van: 
 -  Stalling: Je kan het paard in een eigen stal houden. Om die te bouwen is een bouwvergunning 

vereist. Op de weide kan je een schuilhok bouwen. Ook daarvoor is vaak een bouwvergun-
ning voorgeschreven. Het alternati ef voor een eigen stal is het onderbrengen van het paard 
in een paardenpension, waar het vaak van de uitbaters de basisverzorging krijgt. Dit vraagt 
aanzienlijk minder dagdagelijks werk dan het paard in een eigen stal te houden. Vaak is er bij 
een paardenpension ook nog een binnen- en een buitenpiste, zodat je er beschikt over de 
nodige accommodati e om bij elke weersgesteldheid te kunnen rijden.
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16 vzw Vlaams Paardenloket De vijf geboden bij de aankoop van een paard

 -  Voeding
 -  Weidegang – omheining
 -  Lidgeld bij (fok- en gebruikers-) vereniging(en)
 -  Medische zorgen: Vaccinati es – griep, tetanus, Rhinopneumonie –, ontwormen, tussenkomst 

dierenarts bij ziekte of kwetsuren
 -  Smid: De hoeven van paarden moeten regelmati g bekapt worden. In voorkomend geval 

wordt het paard koud of warm  beslagen.
 -  Verzekering: Je kan je verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid – BA –, eigen schade,  

medische kosten en overlijden. Het afsluiten van een verzekering is niet wett elijk verplicht 
maar het is totaal onverantwoord paarden te houden zonder degelijke verzekering.
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 -  Uitrusti ng: zadel, hoofdstel, zadeldoek, …
 -  Vervoer
 -  Lessen
 -  Mestopslag en –afvoer
 -  Meerdere paarden: Een paard is een kuddedier en stelt gezelschap van soortgenoten zeer op 

prijs.
 -  …
Je hebt steeds de mogelijkheid om een paard te verkopen, maar deze dieren zijn nu eenmaal geen weg-
werparti kel. Wat als het paard te oud wordt om er nog mee te werken? Ook een rusti ge oude dag kost 
geld. Op zeker ogenblik zal euthanasie of de slachtbank zich opdringen. De aankoop van een paard brengt 
verantwoordelijkheden mee. Zelfs een goedkoop of grati s gekregen paard kost veel geld. Vandaar de uit-
drukking: “Mensen met paarden hebben de hemel op aarde, maar als ze sterven valt er niets te erven”.
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5. WIE RECHT OM EEN PAARD, 
 LEGT ER EEN PAARD AAN TOE!

5.1. EEN SLECHT AKKOORD IS ALTIJD BETER DAN EEN GOED PROCES!

Vandaar het advies steeds een minnelijke schikking na te streven. Wanneer na de aankoop verborgen 
gebreken opduiken of het geleverde paard niet de eigenschappen blijkt te hebben die bij de verkoop 
werden overeengekomen, moet je onmiddellijk de verkoper aanspreken. 
Best confronteer je de verkoper met een uitgewerkt veterinair verslag, zodat hij/zij ziet dat er objecti eve 
bewijzen bestaan van het ingeroepen probleem.

5.2. STEL TIJDIG DE VORDERING IN! 

Indien een minnelijke regeling onmogelijk blijkt, moet je op zeer korte termijn een procedure instellen. 
Reageer je niet binnen een zeer korte termijn, dan kan de vordering immers afgewezen worden wegens 
laatti  jdigheid. 
Wanneer je niet zeer vlug een vordering instelt, zal het er in ieder geval ook niet makkelijker op worden 
om te bewijzen dat de ingeroepen tekortkoming reeds aanwezig was op het ogenblik van de verkoop. 
Indien het dan toch fundamenteel misloopt met de aankoop van een paard, is het van groot belang je 
ti jdig te laten bijstaan door een gespecialiseerd advocaat.
Vergeet daarbij niet dat een procedure veel geld en ti jd kost. De – vermeende – benadeelde zal dan ook 
een afweging moeten maken of het de moeite loont al dan niet een procedure in te stellen. 
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5.3. SPECIFIEKE REGLEMENTERING VOOR VERBORGEN GEBREKEN!

Er bestaat een lijst van verborgen gebreken bij huisdieren die ervoor zorgen dat de koopovereenkomst 
vernieti gd kan worden. Voor wat betreft  deze problemati ek van de verborgen gebreken kan verwezen 
worden naar de lijst met de koopvernieti gende gebreken, zoals voorzien in de wet van 25 augustus 1885 
houdende de herziening van de wetgeving inzake koopvernieti gende gebreken, thans het KB van 24 de-
cember 1987 betreff ende de koopvernieti gende gebreken bij verkoop en ruiling van huisdieren (recent 
nog gewijzigd bij KB van 11.1.2009).
Deze reglementering voorziet in zeer korte termijnen (hooguit een paar dagen) voor het instellen van de 
vordering. Daarmee bedoelt men het aanhangig maken van de zaak voor de rechtbank.  

5.4. DE CONFORME LEVERINGSPLICHT VAN DE KOPER

In principe kan men zich voor verborgen gebreken bij paarden enkel beroepen op de specifi eke regelge-
ving beschreven in punt 5.3 die de verborgen gebreken oplijst.  Dat wil niet zeggen dat er geen andere 
juridische middelen zouden zijn om de verkoper aan te spreken. 
Zo moet er nagegaan worden of de leveringsplicht door de verkoper gerespecteerd werd. De verkoper 
moet leveren wat de koper gekocht heeft , bv. een goed bruikbaar rijpaard. Als er een dekhengst verkocht 
wordt moet die vruchtbaar zijn. Dit is de problemati ek van de conforme levering. 
Wanneer het paard gekocht werd van een parti culier of de koper een handelaar is, dan is de hieronder 
besproken wet op de consumentenkoop niet van toepassing, maar ook dan moet de verkoper “conform” 
leveren wat verkocht werd. Ook een parti culier verkoper moet de leveringsplicht respecteren in die zin 
dat hetgeen geleverd wordt moet beantwoorden aan hetgeen de koper kocht. 
Men zal daarbij in geval van betwisti ng moeten aantonen dat de aangehaalde tekortkoming ten ti jde 
van de koop reeds aanwezig was. Dit kan mogelijks door een veterinair onderzoek bewezen worden. De 
bewijslast verklaart ook het belang van het ti jdig instellen van een vordering. Hoe langer men wacht hoe 
moeilijker het wordt om aan te tonen dat het paard ten ti jde van de verkoop het aangehaalde gebrek 
reeds had.
We herhalen dat het aan te raden is, zowel in het belang van koper als van de verkoper, bij de verkoop 
van een paard steeds een veterinair onderzoek te laten uitvoeren. Wanneer je dat niet doet, bijvoorbeeld 
omdat het om een goedkoop paard gaat, neem je bewust een risico.
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5.5. DE WET OP DE BESCHERMING VAN CONSUMENTEN

Als een rechter de koopbetwisti ng behandelt, is het een relevant gegeven of de verkoper al dan niet 
beroepsverkoper is. 
Ingevolge de wet van 1 september 2004  betreff ende de bescherming van consumenten bij verkoop 
van consumpti egoederen – waartoe paarden gerekend worden –, geniet de parti culier een zeer grote 
bescherming wanneer hij aankoopt van een beroepsverkoper. Van een beroepsverkoper wordt vermoed 
dat hij kennis heeft  van verborgen gebreken, terwijl men dat van een occasionele verkoper zal moeten 
bewijzen. 
De wet op de consumentenkoop is enkel van toepassing op de verkoop van consumpti egoederen door 
een professionele verkoper aan een consument. Dus de verkoper moet beroepsverkoper zijn en de koper 
moet een parti culier zijn. 
Wanneer de wet op de consumentenkoop van toepassing is, geldt er een vermoeden dat elk gebrek dat 
zich voordoet binnen de 6 maand na de levering er reeds was ten ti jde van de levering. Op grond van de 
wet op de consumentenkoop blijft  de verkoper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat 
zich manifesteert binnen de twee jaar na de levering.

5.6. DWALING EN BEDROG

Naast de niet-conforme levering, kan men eventueel beroep doen op “dwaling” of “bedrog”, maar dit is 
advocatenwerk.
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5.7. PROCEDURES EN DE ERAAN VERBONDEN RISICO’S

In geval van betwisti ng over de verkoop zijn de burgerlijke rechtbanken bevoegd hierover een uitspraak 
te doen. Indien er strafrechtelijke inbreuken bij te pas komen, kan ook de strafrechter gevat worden.
In procedures wordt meestal, alvorens een uitspraak ten gronde te doen, bij tussenvonnis een gerechts-
deskundige aangesteld met de opdracht om de beweerdelijke gebreken of tekortkomingen te onderzoe-
ken. 
Dergelijke procedures kosten veel ti jd en geld. Relati ef nieuw is evenwel dat de rechter de verliezende 
parti j kan veroordelen de kosten van de advocaat van de tegenparti j geheel of gedeeltelijk terug te be-
talen door middel van sterk verhoogde rechtsplegingsvergoedingen die in functi e van het belang van de 
zaak variëren van 75 tot 30.0000 €. 
Een rechtsplegingsvergoeding kan alleen gevorderd worden door een advocaat. Indien men geen beroep 
doet op een advocaat zal er geen rechtsplegingsvergoeding toegekend kunnen worden. 
Een malafi de verkoper kan veroordeeld worden tot terugbetaling, niet alleen van de aankoopprijs van 
het paard, maar ook van de eventuele stallingskosten, de veterinaire kosten die de koper aan het paard 
heeft  gemaakt en de gerechtskosten waaronder:
 - De kosten van dagvaarding
 - De voormelde “rechtsplegingsvergoeding” 
 - De experti sekosten
Voor malafi de verkopers, maar ook voor kopers die ten onrechte een vordering instelden, kan een pro-
cedure bijgevolg zeer slecht afl open.
Zowel verkoper als koper hebben er dus alle belang bij hun geschil in der minne te regelen.
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6. STICHTING VOOR PAARDEN IN NOOD

Hoewel de meeste paardenhouders veel aandacht besteden aan de 
verzorging van hun lievelingsdieren worden we toch ook geregeld ge-
confronteerd met schrijnende beelden van paardenverwaarlozing die 
niemand onbewogen laten. 

Gelukkig zijn er mensen die zich elke dag opnieuw met hart en ziel 
inzett en om verwaarloosde paarden op te vangen. Dit is echter puur 
vrijwilligerswerk. De FOD Volksgezondheid – Inspecti e Dierenwelzijn 

beschikt immers niet over de middelen om de paarden die in beslag zijn genomen zelf op te vangen. 

Om dit probleem aan te pakken en op een gestructureerde manier aan fondsenwerving te kunnen doen, 
nam het Vlaams Paardenloket het initi ati ef om de “Sti chti ng voor paarden in nood” op te richten.

Het doel van deze private sti chti ng is het inzamelen van geld voor de opvang van verwaarloosde en in 
beslag genomen paarden. 

Uiteraard zal de Sti chti ng er nauw op toezien dat 
opvangcentra aan strikte criteria voldoen vooral-
eer in aanmerking te komen voor fi nanciële on-
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Alle rechten voorbehouden. Overname van (gedeelten van) de tekst 
is mogelijk mits voorgaande toelati ng van vzw Vlaams Paardenloket 
en mits hierbij de bron (vzw Vlaams Paardenloket) wordt vermeld. Dit 
recht op overname slaat niet op de foto’s, waarvoor in ieder geval het 
auteursrecht van de fotografen gerespecteerd moet worden. Niets van 
deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden 
zonder geschreven toestemming van de uitgever. Ondanks alle zorg en 
aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze brochure is 
het mogelijk dat de gepubliceerde informati e onvolledig, onjuist of on-
duidelijk is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe 
of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in 
enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze brochure. Aan 
de publicati e van regelgeving op deze website kunnen geen rechten 
worden ontleend. Voor de geldende versie van de regelgeving wordt 
verwezen naar de tekst zoals deze is gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad.

Dit document is beschikbaar op 
www.vlaamspaardenloket.be

Op het rekeningnummer van de 
“Sti chti ng voor paarden in nood” 

363-0877266-38 – IBAN BE24 3630 8772 6638 
kunnen schenkingen en legaten gedaan worden 

ter ondersteuning van centra waar 
verwaarloosde paarden opgevangen worden.

dersteuning. Zo zullen uitbetalingen bijvoor-
beeld pas gebeuren nadat de centra hebben 
aangetoond dat zij wel degelijk in een goede 
opvang hebben voorzien van door de inspec-
ti e dierenwelzijn in beslag genomen paarden.

Met de “Sti chti ng voor paarden in nood” 
wordt gefocust op het onderste segment van 
de paardenwereld. Dit zijn niet de paarden 
die gloriëren op grote hippische evenemen-
ten. Dit is ook niet het overgrote deel van de 
paarden in Vlaanderen waarvan de eigenaar 
zich kosten noch moeite spaart om ze in de 
watt en te leggen. Nee, dit zijn de paarden die 
creperen van honger en dorst, en die dus de 
meest essenti ële verzorging ontberen. Ook zij 
verdienen onze aandacht.
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