
FACTSHEET PAARDENMARKTEN

Introductie

Geschiedenis
Door een groeiende bevolking en daarmee toenemend 
gebruik van het paard zijn in de 15e en 16e eeuw 
diverse paardenmarkten ontstaan. Sommige van deze 
paardenmarkten worden tot op de dag van vandaag 
nog steeds als traditie in stand gehouden. De reden dat 
paardenmarkten ontstonden komt doordat boeren tijdens 
oogstperiodes tijdelijk extra paardenkracht nodig hadden. 
Aan het eind van de oogstperiode was het paard overbodig 
en was het financieel beter om het paard te verkopen en 
vervolgens het jaar daarop weer een nieuw paard te kopen. 

In de jaren negentig van de vorige eeuw was het met het 
welzijn van de paarden op paardenmarkten slecht gesteld. 
Paarden hadden vaak geen beschikking over water en 
voer gedurende de periode dat zij op de markt stonden. 
Het kwam ook regelmatig voor dat zieke, verwonde, 
graatmagere of vetzuchtige paarden werden aangeboden. 
De paardenmarkten van nu zijn inmiddels beter dan de 
paardenmarkten van toen, maar nog verre van ideaal. 

De Nederlandse paardenmarkt
Jaarlijks vinden er ruim honderd paardenmarkten plaats 
in Nederland. Deze paardenmarkten verschillen flink in 
omvang. De grootste paardenmarkten, in Hedel, Elst en 
Zuidlaren, hebben op goede jaren een aanbod van ruim 
2000 paarden. De kleinste markten hebben een aanbod 
van soms nog geen tien paarden. De Nederlandse 
paardenmarkten behoren tot de grootste van Europa en 
genieten daarmee breed aanzien. 

De paardenmarkten vinden vooral plaats in de periode 
juni t/m november. De grotere markten beginnen vaak al 
rond middernacht en eindigen om 21.00 uur ‘s avonds. 
De middelgrote en kleinere markten hebben een kortere 
tijdsduur. Meestal tussen de 5 en 8 uur en vinden  plaats 
tussen 07.00 en 17.00 uur.

De paardenmarkten in de huidige vorm zijn bedoeld 
als trekpleister voor een braderie of jaarmarkt. De 

paardenhandel is daarom niet een primaire functie 
van een dergelijke markt. In sommige gevallen niet 
eens een secundaire functie, daar op veel markten 
paardenhandelaren/-bezitters worden betaald om hun 
paarden op de markt tentoon te stellen. De paarden 
worden meestal aan stuk gespannen touw vastgebonden 
en daar op de markt geplaatst waar de drukte zich moet 
bevinden. Op de meeste markten gaat deze drukte 
gepaard met (luide) muziek en in sommige gevallen ook 
kermisattracties. 

Wet- en regelgeving
Paarden worden wettelijk niet gerekend tot gezel-
schapsdieren. Daarom zijn de gestelde eisen in het 
Besluit Houders van dieren niet van toepassing. Er 
staan wel voorschriften over paarden in de Wet dieren, 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, Regeling handel 
levende dieren en levende producten en de Europese 
transportverordening. Deze wet- en regelgeving stelt 
voornamelijk eisen met betrekking tot import en export. 
Het gaat dus om transport, identificatie en administratie. 
In de Wet dieren is er wel een passage opgenomen 
over de staat waarin paarden (dieren) ter handel mogen 
worden aangeboden. Zo dient men de papieren op orde 
te hebben, de hygiëne in acht te nemen en de staat van 
het dier goed te zijn. Tevens mogen dieren met verboden 
ingrepen niet op paardenmarkten worden aangeboden. 
Een verboden ingreep, zoals een gecoupeerde staart, 
kan overigens soms wel legaal zijn als dit een medische 
noodzaak heeft. De conclusie is dat paardenmarkten 
juridisch gezien een groot grijs gebied zijn waarin zij 
kunnen bewegen. (Bron: www.wetten.nl)

Problematiek
Er zijn diverse problematieken te benoemen die men op 
de paardenmarkt tegenkomt. De meesten hebben één 
gemene deler: de paarden worden onnodig langdurig aan 
stressvolle prikkels blootgesteld. Hieronder staat een top-
10 misstanden op de paardenmarkten:
1.       Langdurige blootstelling aan stressvolle prikkels, zoals 

luide muziek, kermis en het mensengedruis.
2.      Langdurige onthouding van voer en drinkwater.  



In sommige gevallen is er redelijk in voer voorzien, 
maar de watervoorziening is vrijwel altijd een probleem.

3.      De paarden staan op een ongeschikte ondergrond. 
Het komt regelmatig voor dat paarden op een gladde 
ondergrond worden gehouden of gemonsterd (het 
demonstreren van de gang van het paard), waardoor ze 
ten val kunnen komen.

4.      Gevoelige omstandigheden voor impulsaankopen. 
Op paardenmarkten lopen veel onwetende mensen 
rond die vooraf geen intentie hadden om een paard 
te kopen, maar er toch eentje aanschaffen (voor hun 
dochtertje).

5.      Een groot deel van verkochte paarden is bestemd voor 
de (buitenlandse) slachterij.

6.      Paarden worden primair als trekpleister gehouden voor 
de plaatselijke jaarmarkt of braderie.

7.      Paardeneigenaren krijgen van gemeenten premies om 
met hun paarden op de markt te staan.

8.     Paarden staan vaak zeer kort en regelmatig onveilig 
aangebonden. Soms kunnen paarden niet eens bij hun 
voer.

9.      Paarden staan zeer kort op elkaar gepakt. Hierdoor 
is het voor paarden niet mogelijk om te vluchten. Dit 
leidt er regelmatig toe dat paarden elkaar beginnen te 
trappen en verwonden.

 10.  Er worden ook paarden in slechte conditie en toestand 
op de markt gezet. Besmettelijke ziektes zoals diarree 
kunnen daardoor gemakkelijk worden overgedragen.

Paardenmarktorganisatie
Naast deze misstanden strekt het probleem van de 
paardenmarkten verder dan de fysieke markt. De 
organisatie achter een paardenmarkt kan er namelijk 
iets aan doen. Door middel van het Protocol Welzijn 
Paardenmarkten is gepoogd iets aan de problematiek te 
doen. De paardenmarktorganisatie bleek het onderwerp 
‘paardenwelzijn’ echter niet serieus genoeg te nemen. 
Het primaire doel is de paardenmarkt in de huidige vorm 
behouden en dat gaat volgens de Dierenbescherming 
helaas niet samen met acceptabel dierenwelzijn. Daarmee 
vormt dit de grootste problematiek voor de toekomstige 
paardenmarkten. 

Alternatieve handelsplaatsen
De handel die plaats vindt via paardenmarkten 
vertegenwoordigt een significante hoeveelheid van 
de totale handel in paarden. Het afschaffen van 
paardenmarkten roept de vraag op waar er dan wel 
gehandeld mag worden. Op dit moment zijn er een aantal 

bestaande alternatieven die daar invulling aan geven, zoals 
handelsstallen en gespecialiseerde websites. Daarnaast 
dienen er ook nog de nodige alternatieven ontwikkeld te 
worden. Hierbij geldt dat zolang paardenmarkten blijven 
bestaan, deze alternatieve handelsvormen zich moeilijk 
laten ontwikkelen.

Standpunt van de Dierenbescherming
De Dierenbescherming accepteert het feit dat 
paarden als (landbouw)huisdier worden gehouden 
en daarmee impliciet dus ook dat paarden gefokt en 
verhandeld worden. De Dierenbescherming vindt dat 
dit transparant en op een voor het paard verantwoorde 
wijze dient te gebeuren. Elke partij betrokken in het 
handelsproces is hiervoor verantwoordelijk, maar de 
eindverantwoordelijkheid ligt bij de consument die de 
vraag bepaalt. 

De Dierenbescherming ziet paardenmarkten in haar 
huidige vorm het liefst verdwijnen. Deze paardenmarkten 
zijn niet meer van deze tijd en er zijn voldoende 
alternatieven voor de handel in paarden. In 2011 
is het Protocol Welzijn Paardenmarkten opgesteld 
door de Dierenbescherming en de drie grootste 
paardenmarktorganisaties. Dit protocol leidde tot een 
broodnodige eerste stap, maar helaas is het bij deze 
enige stap gebleven. De huidige situatie is nu zo dat 
de grotere paardenmarkten (Zuidlaren, Hedel, Elst) het 
Protocol Welzijn Paardenmarkten aanhouden, maar niet na 
kunnen (of willen) leven. Gezien deze huidige situatie en 
de verwachte ontwikkeling heeft de Dierenbescherming 
medio 2015 besloten om uit het protocol te stappen. 

Alternatieven
Er zijn voldoende alternatieven voor paardenmarkten. 
Daarnaast dienen er ook nog de nodige alternatieven 
ontwikkeld te worden. Hierbij geldt dat zolang 
paardenmarkten blijven bestaan, deze alternatieve 
handelsvormen zich moeilijk laten ontwikkelen. Enkele 
bestaande alternatieven zijn: 1) speciale handelsstallen 
die bemiddelen in de verkoop van paarden, 2) het 
verhandelen van paarden via internet en 3) een alternatief 
handelskanaal voor slachtpaarden waar betrouwbaar 
toezicht en handhaving gehouden kan worden. 

Voor enkele grote paardenmarkten, die niet snel zullen 
verdwijnen, wil de Dierenbescherming de organisatie van 
de paardenmarkt bewegen tot het stellen van concrete 
en realistisch uitvoerbare eisen ten behoeve van het 



paardenwelzijn. Hetgeen zal leiden tot een ander soort 
paardenmarkt dan wij nu kennen.

Aanpak van de problematiek volgens de 
Dierenbescherming

Publieke opinie
Veel mensen zijn nog niet bekend met de misstanden op 
paardenmarkten. Er heerst een algemeen geromantiseerd 
beeld bij deze markten, die door een groot deel van de 
Nederlandse mensen nog nooit daadwerkelijk bezocht 
is. Door in 2016 de misstanden op de paardenmarkten 
kenbaar te maken en te ondersteunen met beeldmateriaal 
wil de Dierenbescherming de opinie van het grote publiek 
gaan vormen.

Gesprekken met gemeenten
De gemeenten die paardenmarkten faciliteren worden 
sinds 2016 door de Dierenbescherming aangeschreven 
met het verzoek geen paardenmarkten meer te faciliteren. 
Er wordt tevens toenadering gezocht tot voorvechters 
in de lokale politiek. Zij kunnen de discussie in de 
gemeenteraad aanvoeren. De (dreiging van) negatieve 
publiciteit zal de tegenstanders van paardenmarkten in de 
lokale politiek mobiliseren om actie te ondernemen, al dan 
niet in samenwerking met de Dierenbescherming.

Ontwikkeling van alternatieven
Om handelaren een fijner handelsperspectief dan de 
paardenmarkten te bieden, zal de Dierenbescherming 
zich bezighouden met het in kaart brengen en ontwikkelen 
van alternatieve handelsvormen. Er wordt in 2016 
onderzoek gedaan naar de optimale invulling van een 
internethandelssite. In samenwerking met het Ministerie 
van Economische Zaken wordt in 2016 gekeken naar een 
alternatief handelskanaal voor de slachtpaarden.

Samenwerking met partners
De Dierenbescherming werkt nauw samen met partners 
in binnen- en buitenland om de problematiek rondom 
paardenmarkten zo goed en zorgvuldig mogelijk op 
te lossen. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar de 
misstanden op de markt zelf, maar ook naar de herkomst, 
toekomst en transport.

Wat kunt u doen?
Kies ervoor om geen paardenmarkten te bezoeken. 
Voor entertainment  zijn voldoende alternatieven binnen 

de gemeente waar u heen kunt gaan. Ook voor de 
aanschaf van een paard kunt u bijvoorbeeld terecht bij 
handelsstallen of zoek een geschikt paard via internet.
 

Handige naslagwerken

•  Protocol Welzijn Paardenmarkten:  
www.sectorraadpaarden.nl/uploads/definitief-protocol-
paardenmarkten-1.pdf 

•  Gids voor goede praktijken, Sectorraad Paarden (2011): 
www.sectorraadpaarden.nl/uploads/gids-voor-goede-
praktijken-augustus-versie-1.0-1.pdf 

•  Filmpje misstanden paardenmarkten, Dierenbescherming: 
www.youtube.com/watch?v=mC_bYjUC_4c 
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