RAAD VOOR DIERENWELZIJN
Werkgroep: kermispony’s

Advies van de Raad voor Dierenwelzijn
betreffende kermispony’s (13/12/2012)

De Minister bevoegd voor dierenwelzijn heeft aan de Raad voor Dierenwelzijn gevraagd om na te gaan of er
een probleem is met het welzijn van de kermispony’s in België. De Raad heeft zich voor zijn advies gebaseerd
op de werkzaamheden van een werkgroep waarvan de samenstelling en de vaststellingen zijn opgenomen in
de bijgevoegde fiche.
Uit het advies blijkt dat het welzijn van de kermispony’s aanvaardbaar is indien aan de volgende voorwaarden
is voldaan:
1) Wat de piste betreft:
-

De bodem van de piste moet effen zijn en bedekt met een dikrubberen mat of een laag zaagsel om de
schokken op te vangen en al te grote slijtage van de hoeven te vermijden.
De diameter van de piste moet minstens 8 m bedragen voor pony’s met een schofthoogte tot 1,20 m
en minstens 10 m indien de schofthoogte 1,20 m of meer bedraagt. Voor bestaande carrousels wordt
een aanpassingsperiode van 3 jaar voorop gesteld.

2) Wat de uitrusting van de pony’s betreft:
-

-

-

De uitrusting moet in goede staat zijn en aangepast aan de lichaamsbouw van de dieren om elk risico
op verwondingen te vermijden wanneer de pony’s in de carrousel worden ingezet. Onder uitrusting
wordt verstaan het getuig van de pony’s (halsters, bit, dekens, zadels, riemen, stijgbeugels, …) en alle
materialen van de kermisattractie waarmee de dieren in aanraking kunnen komen.
De ruiters (gewicht en lichaamslengte) moeten aangepast zijn aan de lichaamsbouw van het dier en
mogen geen teugels gebruiken die verbonden zijn met een mondstuk. Een tik met de hielen of ander
ongepast gedrag is verboden: dit verbod moet vermeld zijn in een reglement dat duidelijk zichtbaar is
voor het publiek.
Mondstukken mogen zo weinig mogelijk worden gebruikt en enkel om veiligheidsredenen.

3) Wat de pony’s zelf betreft:
-

De dieren moeten fysisch geschikt zijn voor het werk. Hengsten, zogende merries of merries die meer
dan 8 maand drachtig zijn, mogen niet worden ingezet.

4) Wat de huisvesting van de pony’s betreft:
-

-

Er wordt sterk aangeraden dat de pony’s op de weide kunnen verblijven gedurende hun periode van
inactiviteit, zowel de periodes zonder werk tijdens kermissen als periodes tussen kermissen in,
inclusief de winter. Dit verblijf op de weide moet voldoen aan de richtlijnen voor het permanent houden
van paarden in de weide, (zie advies van de Raad voor Dierenwelzijn van 09 december 2010)
De pony’s mogen niet aangebonden worden.
Voor de huisvesting, zowel ’s nachts als overdag gelden de volgende minimale afmetingen: 9 m² per
pony, met één zijde van minstens 2 keer de schofthoogte van de pony en een boxhoogte van
minstens 3 m.
Pony’ s mogen niet alleen gehuisvest worden en moeten een ruim uitzicht hebben over de
buitenomgeving.
Het verblijf moet verrijkt worden waarbij beschikbaarheid van hooi en/of stro als minimale vereiste
geldt en, waar mogelijk, aangevuld wordt met bijkomende verrijkingsmiddelen.

