RAAD VOOR DIERENWELZIJN
Werkgroep: Kermispony’s
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1. Deelnemers aan de werkgroep
Voorzitter:
•

Professor Frank Gasthuys

Bureau van de Raad voor Dierenwelzijn
Professor aan de Faculteit Dierengeneeskunde van de
Universiteit van Gent

Leden van de werkgroep:
•
•
•
•
•

Mevr. De Greef
Dhr. Delforge
Dhr. Loir
Dhr. Montegnies Jean-Marc
Dhr. Pierard

•
•
•
•

Dhr. Van Dekerkhove
Dhr. Vandeweerd
Mevr. Vanhinderdael
Dhr. Van Tilburgh
Dhr. Willems

•

GAIA
Europese Unie van Foorkramers (dfb – vbf)
FOD Volksgezondheid, dienst dierenwelzijn
Animaux en Péril
Gedragsbioloog en etholoog
(International Society for
Equitation Science)
Eigenaar van een manege voor kermispony’s
Dierenarts en professor aan de ULG en de FUNDP
NRDB, vervangt dhr. Donald Stevens
FOD Volksgezondheid, dienst Dierenwelzijn
Dierenarts en lid van Brok vzw

Uitgenodigde en/of geraadpleegde experts:
•

Dr Maarten Oosterlinck

Faculteit Dierengeneeskunde van de Universiteit van Gent

Verantwoordelijke voor de Raad voor dierenwelzijn:
•

Dhr. Cardinal

FOD Volksgezondheid, Raad voor Dierenwelzijn

2. Data van de vergaderingen
07/06/2010, 19/07/2010, 14/09/2010, 26/10/2010, 21/03/2011, 06/09/2011

3. Samenvatting van de bevindingen uit de vergaderingen
De minster bevoegd voor het dierenwelzijn heeft aan de Raad voor Dierenwelzijn gevraagd om te achterhalen
of er een probleem is in verband met het welzijn van kermispony’s in België.
•
•
•
•

In de werkgroep zetelen wetenschappelijke experts, vertegenwoordigers van de dierenbescherming en
afgevaardigden van de foorkramers.
Het verslag opgesteld door de Raad voor Dierenwelzijn is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke
kennis, de praktijken in andere landen en een evaluatie van de courante praktijken in België.
De evaluatie van de courante praktijken in België is een samenvatting van de controles uitgevoerd op
kermissen en thuis bij 6 exploitanten van ponymolens
De werkgroep heeft de mogelijkheid overwogen om de normen uit de circuswetgeving toe te passen.

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Tegelijkertijd werd een puntsgewijze analyse uitgevoerd van de aanbevelingen die in Duitsland werden
gepubliceerd door een groep van diergeneeskundige experts in verband met dit thema (TVTTierärztliche Vereinigung für Tierschutz)
Er wordt vrij snel een consensus bereikt in verband met de volgende punten:
De vloer van de piste
De gebruikte uitrusting/ het gebruikte materiaal
De dieren die werken op de kermissen
Er ontbreken wetenschappelijke gegevens om tot een consensus te komen in verband met de
volgende punten:
Het wisselen van de draarichting
De diameter van de piste
De huisvesting van de pony’s overdag en ‘s nachts tijdens kermissen
Via de Voorzitter wordt een orthopedische evaluatie van de pony’s gekoppeld aan de draairichting
voorgesteld door de Universiteit van Gent. De foorkramers verlenen hun akkoord voor het uitvoeren
van deze studie.
Er wordt een akkoord bereikt over de minimale diameter van de piste maar dit wordt gekoppeld aan
een akkoord in verband met de huisvestingsvoorwaarden op kermissen.
De werkzaamheden van de werkgroep worden opgeschort tussen 26/10/2010 en 21/03/2011 in
afwachting van de resultaten van de studie van de Universiteit van Gent
De resultaten van de studie worden voorgesteld aan de werkgroep. Er werden 21 pony’s geëvalueerd
en de belangrijkste conclusie is dat er geen duidelijk verband is tussen de mate van orthopedische
symmetrie van de ledematen van de pony’s en het aantal jaren dienst op kermissen of de draairichting.
Dit punt wordt dus niet langer behandeld
De afgevaardigden van de foorreizigers formuleren een voorstel met betrekking tot de
huisvestingsomstandigheden
Ook de vertegenwoordigers van de dierenbescherming formuleren een voorstel
Op basis van recente wetenschappelijke artikelen, wordt door de Voorzitter na afloop van de 6de
bijeenkomst een globaal consensusvoorstel in verband met alle besproken punten voorgelegd.
De werkgroep komt op …. via mail tot een consensus

4. Goedkeuring van het advies door de Raad voor Dierenwelzijn
Het advies werd goedgekeurd tijdens de Raad voor Dierenwelzijn van 13/12/2011

