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VZW Hachiko: de organisatie 
 

Doelstelling 
De doelstelling van Hachiko is de opleiding, matching en verdere begeleiding van hulphonden en 

meldhonden in functie van een betere levenskwaliteit voor mensen met een motorische beperking 

of epilepsie.  

 

Ontstaan en groei 
Na het zien van een televisiereportage over de Franse vereniging ANECAH1 eind 1992 waren 

Caroline Thienpont en Pierra Van Steenbergen ervan overtuigd dat zij een dergelijk project 

konden realiseren. Dit moest kunnen: hulphonden voor personen met een motorische beperking 

in België. 

Op 14 december 1993 werden Hachi en Chiko geboren. Deze testcases zouden later de eerste twee 

volledig in België opgeleide hulphonden worden. De nodige informatie werd verzameld en een 

degelijk team van medewerkers samengesteld.  

Op 26 februari 1994 werd officieel de eerste Belgische vereniging voor de opleiding van 

hulphonden opgericht, de vzw HACHIKO. Hachiko was de naam van de hond van een Japanse 

universiteitsprofessor. Jarenlang kwam hij precies op tijd om zijn baasje aan de trein op te 

wachten en samen met hem naar huis te wandelen. Toen zijn baasje stierf, kwam Hachiko nog tien 

jaar lang naar het station maar keerde vergeefs alleen en verdrietig terug naar huis. In het 

Shibuya-station in Tokyo werd na Hachiko’s dood een standbeeld ter nagedachtenis van zijn 

trouw opgericht. Hachiko is hét voorbeeld van de band die kan bestaan tussen mens en dier. Zijn 

naam leende zich perfect als roepnaam voor het centrum. De naam staat voor Honden-Africhtings-

Centrum voor Hulp aan Invaliden d.m.v. Kleine Opdrachten.  

Op 17 december 1996 werden de eerste hulphonden, de A-promotie, overhandigd. In 2018, sinds 

de opstart van de vzw, zijn er intussen meer dan 300 door Hachiko opgeleide assistentiehonden 

aan hun baasje toegewezen.   

In 2003 startte Hachiko, als eerste vereniging in België, met het opleiden en toewijzen van 

meldhonden aan personen met epilepsie.   

Daarnaast zijn er in de loop der jaren reeds verschillende duohonden (bij kinderen met één van 

de ouders als verantwoordelijke) en instellingshonden (bijvoorbeeld in rusthuizen) geplaatst.   

  

                                                           
1 Association Nationale pour l’Education des Chiens d’Assistance pour Handicapés 
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Jaarplanning
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Activiteiten  
De kernactiviteiten van Hachiko kunnen gesitueerd worden binnen een zesmaandelijkse cyclus.  

- Twee maal per jaar wordt een vergadering georganiseerd waarop geïnteresseerde 

gastgezinnen alle nodige informatie krijgen.  

- Twee maal per jaar gaan onze instructeurs op zoek naar nieuwe puppy’s, daartoe wordt 

al maanden voordien gezocht naar kwekers. Per promo worden zo’n 6 tot 8 honden 

aangekocht waartussen liefst geen al te grote leeftijdsverschillen zijn. Zo kunnen de 

gastgezinnen en honden op hetzelfde niveau werken.  

- Twee maal per jaar komt de op dat moment oudste lichting binnen op Hachiko voor de 

afwerkingsfase. Gedurende 4 à 5 maanden verblijven de honden in ons centrum en 

worden ze dagelijks getraind om de puntjes op de i te zetten vooraleer ze worden 
geplaatst bij hun nieuwe baasje.  

- Wanneer de honden op het einde van de afwerkingsfase zijn, evalueren de medewerkers 

de honden en bepalen we wie kan deelnemen aan de stage.  

- Twee maal per jaar neemt onze selectiecommissie interviews af met kandidaat-stagiairs. 

Aan de hand van dit persoonlijk gesprek en het ingeleverde dossier beslist de commissie 

of een kandidaat in aanmerking komt om de stage te volgen.  

- Twee maal per jaar wordt een stage georganiseerd. De stage bestaat uit 6 opeenvolgende 

zaterdagen en een evaluatiedag. Tijdens deze stage worden de nieuwe werkende duo’s 

gevormd.  

- Twee maal per jaar wordt een ontmoetingsmoment georganiseerd tussen het gastgezin 

en het nieuwe baasje.  

Elke geplaatste hond wordt jaarlijks geëvalueerd door een van onze medewerkers, dit wordt ook 

wel de nazorg genoemd. Verder zijn er doorlopende taken zoals het opstarten van de aanvragen 

van kandidaten en het doorlopen van de aanvraagprocedure, administratieve taken afwerken, 

demonstraties en lezingen verzorgen, werkingsfondsen verzamelen, sensibiliseren van de 

publieke opinie en overheidsinstanties, opvolgen van toegankelijkheidsdossiers, onderhoud van 

het centrum, … 

Doorheen het jaar zijn er verschillende hulphondencafés. Elke laatste zaterdag van februari, 

april, juni en oktober zijn alle medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, gastgezinnen en 

belangstellenden meer dan welkom voor een drankje en een gezellige babbel. De cafés zijn de 

uitgelezen kans om Hachiko en alle belangstellenden te leren kennen. In juni en december zijn 

de cafés van thema voorzien, respectievelijk organiseren we dan een frietcafé en kerstcafé.  

Verder is er ons jaarlijks benefiet, dat de laatste zondag van augustus plaatsvindt. Het benefiet is 

hét moment waarop het voormalig gastgezin de hond officieel mag overhandigen aan zijn 

nieuwe baasje. Het is een feestelijke gebeurtenis met maaltijden en verschillende activiteiten 

zoals een tombola, veiling en mini-demonstraties.  
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Assistentiehonden terminologie 
 

Voor een goed begrip van de gebruikte termen, volgt hieronder een kort woordje uitleg over de 

vakeigen terminologie.  

De term “assistentiehond” is de algemene overkoepelende benaming die gegeven wordt aan 

honden die opgeleid zijn om personen met een beperking of aandoening te assisteren. Het doel 

is om de autonomie en zelfredzaamheid van het baasje te bevorderen. Binnen de 

assistentiehonden bestaan verschillende categorieën: (blinden)geleidehonden, hoorhonden, 

hulphonden, meldhonden en duohonden. Hachiko is werkzaam in de laatste drie categorieën.  

Hulphonden  
Hulphonden assisteren personen met een motorische beperking.  

Enerzijds voert de hulphond een aantal praktische opdrachten uit die voor zijn baasje niet 

evident of zelfs onmogelijk zijn geworden. Hulphonden staan hun baasje bij door onder andere 

voorwerpen op te rapen en te brengen, deuren te openen en te sluiten, helpen aan loketten of 

kassa’s, helpen bij moeilijke verplaatsingen met de rolstoel, in noodgevallen hulp van derden 

inroepen,... Het zijn ontelbare kleine taken, waarmee iemand met een beperking het moeilijk 

heeft.  

Anderzijds opent de hulphond een heel nieuwe sociale wereld voor zijn levensgezel. Voor 

zichzelf en zijn omgeving staat niet meer zijn beperking centraal, maar de persoon die erachter 
schuilt met zijn trouwe viervoeter. Daarnaast is hij zelf niet meer de laatste schakel in de keten 

van verzorging, maar kan hij zelf zorg dragen voor een ander. 

Meldhonden 
Meldhonden assisteren personen met medisch vastgestelde epilepsie, die ondanks medicatie of 

andere behandelingen niet aanvalsvrij zijn en minstens één zware aanval per maand hebben.  

Een meldhond wordt veelal opgeleid om een aantal belangrijke zaken te doen na een 

epileptische aanval. Bijvoorbeeld een alarmknop indrukken, de persoon wakker maken, de 

telefoon of medicatie aanreiken. Dit zijn de seizure response dogs.  

Daarnaast kan een hond ook seizure alert dog worden. Zij voelen een aanval aankomen en 

verwittigen daarvan hun baasje op één of andere manier. Dit aanvoelen kan niet aangeleerd 

worden. Wanneer een hond dit talent bezit, kan het verder worden aangescherpt.  

De hond kan ook helpen om gevaarlijke omstandigheden te vermijden, zoals veilig oversteken of 

afstand houden van rivieroevers en afgronden. 

De opleiding van een meldhond is heel sterk afhankelijk van de kandidaat. Gezien de zeer 

verschillende achtergrond van elke aanvraag, vergt elke opleiding een individuele aanpak. 

Duohonden 
Duohonden zijn bedoeld voor personen met een motorische beperking die (nog) niet over de 

volledige verantwoordelijkheid over een hulphond op zich kunnen nemen, bijvoorbeeld jonge 

kinderen. Er wordt een hoofdverantwoordelijke, meestal een ouder, vastgesteld over de hond 

die ook de opleiding heeft gevolgd. Deze gedeelde verantwoordelijkheid is een bijkomende 

garantie op veiligheid.  
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Recht op toegang geldt dan enkel wanneer de hoofdverantwoordelijke bij het kind is. Een 

duohond meenemen naar school, is dus niet mogelijk. Op andere momenten is het recht op 

toegang wel van toepassing.  

Hachiko blijft de werkende duohonden opvolgen, dus er kan op een bepaald moment, als het 

kind of de jongere ouder wordt, bekeken worden of hij/zij kan doorgroeien naar een hulphond. 

Dit kan eventueel met dezelfde hond, die als duohond werkte. 

De taken die een duohond uitvoert, lopen in dezelfde lijn als die van een hulphond.  

Instellingshonden  
 

Instellingshonden zijn bedoeld om het sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek functioneren van 

bewoners van voorzieningen en organisaties te bevorderen. Het doelpubliek zijn senioren, 

kinderen en jongeren met psychosociale problematiek en/of gedragsproblemen, personen met 

een (niet-aangeboren) hersenletsel, … 

Het betreft honden, die om uiteenlopende redenen niet aangewezen zijn om het werk van een 

assistentiehond uit te voeren. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat de heupen of 

ellebogen niet sterk genoeg zijn, of dat de hond een element in de opleiding niet voldoende 

beheerst, of er een karakterieel mankementje is (bijvoorbeeld te veel gefocust zijn op andere 

dieren), ... 

 

Gezelschapshonden 
 

Hoewel bij de keuze van de pups reeds strenge selectiecriteria worden gehanteerd op basis van 

de stamboom en de puppytest, kan het gebeuren dat een hond niet kan doorgaan als 

assistentiehond of instellingshond. 

Dit heeft meestal te maken met medische problemen die niet op jonge leeftijd zichtbaar of 

detecteerbaar zijn, of gedragsstoornissen die zich pas op latere leeftijd ontwikkelen. Ondanks 

het feit dat honden niet geplaatst worden als assistentiehond of instellingshond, hebben zij toch 

geheel of gedeeltelijk de opleiding doorgemaakt.  

 

Opleiding  
Het verloop van de opleiding  
 

De opleiding die een assistentiehond doormaakt, bestaat uit drie fases.  

De instructeur gaat gedurende het jaar op zoek naar pups en neemt daartoe contact op met 

verschillende kwekers. Om na te gaan of een puppy geschikt is om de opleiding tot 

assistentiehond te volgen, wordt een puppytest afgenomen. Zo kopen we twee maal per jaar 6 

tot 8 pups aan. Wanneer de pups uiteindelijk 8 weken oud zijn, worden ze bij het gastgezin 

geplaatst om daar de eerste fase van hun opleiding te voltooien. Liefst zijn er geen al te grote 

leeftijdsverschillen tussen de puppy’s zodat de gastgezinnen op hetzelfde niveau kunnen 

werken.  
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Fase 1 – het gastgezin 
 

Wie interesse heeft om gastgezin te worden, kan daartoe een formulier invullen dat terug te 

vinden is op onze website. Elk geïnteresseerd gastgezin wordt vervolgens uitgenodigd op een 

infovergadering waarop alle nodige informatie wordt gegeven. Tegelijk polsen wie van start wil 

gaan als gastgezin. Zo kunnen we de groep samenstellen. Nadien volgen twee theorielessen, en 

kan er individueel een afspraak gemaakt worden om de puppy op te halen.  

Het gastgezin werkt op vrijwillige basis en neemt ongeveer anderhalf jaar een hond in huis. 

Zowel de voeding als de dierenartskosten worden vergoed door Hachiko, dus in principe hebben 

gastgezinnen geen kosten. Wel verwachten we dat gastgezinnen vooreerst veel van honden 

houden, bereid zijn om de lessen te volgen en onze methodiek toe te passen, en dat op 

werkdagen de hond niet de hele dag alleen thuis blijft.  

De voornaamste taak van het gastgezin is de socialisatie en basisgehoorzaamheid van de hond. 

De instructeurs staan de gastgezinnen uiteraard bij om dit tot een goed einde te brengen. 

Daartoe worden trainingssessies ingepland. In onderling overleg met de gastgezinnen die samen 

les volgen, wordt een vast lesmoment in de week ingepland. Die wordt dan om de twee weken 

gegeven, op Hachiko of op verplaatsing. Daarnaast zijn ook individuele sessies mogelijk. 

Ieder gastgezin weet dat het zijn hond uiteindelijk weer zal moeten afstaan. Dit lijkt niet evident, 

maar de motivatie is zeer groot van zodra het gastgezin beseft in welke mate een dier de 

zelfstandigheid, gezondheidstoestand en het sociaal contact van een persoon met een beperking 

kan veranderen en bevorderen.  

Fase 2 – de afwerkingsfase  
 

Na anderhalf jaar in het gastgezin te verblijven, komt de hond binnen in ons centrum voor de 

volgende fase van zijn opleiding. Gedurende 4 à 5 maanden werken onze instructeurs dagelijks 

met de honden om hen voor te bereiden op hun toekomstige taak. In het weekend gaan de 

honden terug op logement bij het gastgezin.  

Wanneer de afwerkingsfase op zijn einde loopt, in mei en november, worden de honden 

geëvalueerd door onze medewerkers en wordt er bepaald wie kan deelnemen aan de 

eerstvolgende stage.  

Fase 3 – de stage  
 

Op 2-jarige leeftijd zijn de honden klaar voor hun missie en kunnen ze bij hun definitieve baasje 

geplaatst worden. Daartoe wordt een opleiding, ofwel stage, georganiseerd. Elk jaar is er zowel 

een winter- als zomerstage, die bestaat uit 6 opeenvolgende zaterdagen en een examendag.  

Tijdens de stage zijn er zowel theorielessen over ethologie, biologie en verzorging, als 

praktijklessen. De stagiairs krijgen dan ook de commando’s en trainingsmethode aangeleerd. Op 

de derde opleidingsdag gebeurt de koppeling tussen de hond en het baasje. Nadien spreken de 

instructeurs ook individueel af, bij de stagiairs thuis of op Hachiko. Indien nodig zijn we ook 

altijd tussendoor beschikbaar.  

Nadat de stage is afgerond, organiseren we een ontmoetingsmoment tussen het nieuwe baasje 

en het gastgezin waar de hond de eerste fase van de opleiding voltooide.  
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Zijn baasje 
Wie komt in aanmerking voor een assistentiehond?  
 

Hulphonden zijn bedoeld voor personen met een motorische beperking die hun zelfstandigheid 

willen vergroten. Daarom hanteren we twee criteria. Ten eerste wordt nagegaan of de hulphond 

daadwerkelijk een concrete hulp kan bieden voor de persoon in kwestie. Ten tweede moet de 

persoon zelf voldoende voor zijn hond kunnen zorgen. De persoon met beperking moet 

voldoende duidelijk de commando’s kunnen geven, verstandelijk de hond kunnen begrijpen en 

bij voorkeur de hond met minstens één hand kunnen borstelen en aaien.  

Voor meldhonden voor epilepsie gelden dezelfde criteria, en daarbij komt dat de persoon 

minstens één zware aanval per maand moet hebben.  

Een aanvraag indienen 
 

De geïnteresseerde richt zijn vraag per mail of telefonisch aan Hachiko. Na de eerste 

contactopname wordt gevraagd om schriftelijk de nodige gegevens door te sturen, zodat wij wat 

meer zicht krijgen op de persoon in kwestie, de beperking en de motivatie voor het verkrijgen 

van een assistentiehond. Daarbij wordt ook een ingevuld en ondertekend formulier opgevraagd 

voor toestemming tot het inwinnen van informatie bij dokter, specialist, verzorgende, familie, … 

en een pasfoto. In een volgende fase voeren we een eerste evaluatie uit over de verkregen 

informatie. Wanneer er beslist wordt dat de kandidaat naar de volgende fase kan doorgaan, 

plannen we een persoonlijk gesprek met de kandidaat. Daarbij wordt nagegaan of de persoon in 

aanmerking komt voor een assistentiehond en of de hond een concrete hulp kan bieden aan de 

kandidaat. Op basis van de vorige fases beslissen we of een kandidaat kan deelnemen aan de 

stage.   

Wat kost een hond?  
Kosten 
 

Over de laatste vijf jaar bedroegen onze totale kosten meer dan € 1.750.000. Deze kosten 

omvatten de afschrijvingen en de uitgaven met betrekking tot de honden (aankoop, voeding, 

verzorging), de infrastructuur (huur, onderhoud, water, gas, elektriciteit), de administratie 

(post, telefoon, kantoor, drukwerk, verzekeringen, belastingen) en de organisatie (stage, 

verplaatsing, lidgelden) en het personeel. Gedurende diezelfde periode werden er 71 honden 

afgeleverd.  

De kostprijs per hond komt dus ongeveer uit op € 25.000, maar dit is slechts een raming.  

Het is moeilijk om de exacte kosten te bepalen. De kostprijs van een hond varieert naargelang de 

omvang van het opleidingscentrum en de mate waarin het centrum beroep kan doen op 

vrijwilligers. De hoge kostprijs is hoofdzakelijk te wijten aan de vele arbeidsuren en de daaruit 

vloeiende loonkosten. Ook de infrastructuur van een grotere vereniging en de kosten van 

honden die spijtig genoeg niet kunnen doorgaan als assistentie- of instellingshond, doen de prijs 

stijgen. Het verschil tussen het aantal aangekochte pups en het aantal afgewerkte honden is te 

wijten aan eventuele medische en/of karakteriële problemen die opduiken tijdens de opleiding 
waardoor de hond niet als assistentiehond kan geplaatst worden. Deze kost weegt uiteraard 

door op de kostprijs van de geplaatste honden.  
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Bij een centrum voor blindengeleidehonden, waar alle nodige prestaties worden geleverd door 

vrijwilligers, stelde men dat de kosten voor één hond ongeveer € 24.000 bedragen. Hulphond 

Nederland begroot de kosten op € 41.000 per hulphond.  

Eind 2007 werd besloten vanuit de Vlaamse overheid dat hulphonden en meldhonden 

aanspraak kunnen maken op subsidies, maar dat elk dossier apart moet worden geëvalueerd. 

Momenteel wordt nog het overgrote deel van de dossiers afgekeurd, vaak met het argument dat 

“de functionele meerwaarde te beperkt is”. Wij ijveren hard om de overheid de meerwaarde van 

hulp- en meldhonden te helpen inzien; zij zijn namelijk evenwaardige collega’s van 

blindengeleidehonden. 

Sinds 1 december 2017 staan naast blindengeleidehonden, nu ook hoor- en hulphonden op de 

refertelijst van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Die lijst 

bepaalt welke hulpmiddelen kunnen worden terugbetaald. Nu ook hoor- en hulphonden op deze 

lijst staan, betekent het concreet dat het VAPH tussenkomt in de opleiding en andere kosten van 

een hulp- of hoorhond. De gebruiker krijgt echter niet het volledige bedrag terugbetaald, en 

komt enkel in aanmerking als de hond werd opgeleid door een bij de Vlaamse overheid erkende 

assistentiehondenschool. Voordien verliep een mogelijke tussenkomst via de Bijzondere 

Bijstandscommissie, maar die keurde na negatief advies nagenoeg elke aanvraag af. Om toch nog 

een tussenkomst te kunnen krijgen, kon een stagiair enkel beroep aantekenen bij de 

Arbeidsrechtbank. De stagiairs die daarvoor kiezen, krijgen daarbij altijd onze steun. In bijna alle 

dossiers die beroep aantekenden werd alsnog een tussenkomst verleend.  

Besparing voor de gezondheidszorg  
 

Studies wijzen aan dat een hulphond een enorme besparing kan betekenen in de 

gezondheidszorg. Dat blijkt uit verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken (Jennings, 

Australië, 1995 / Hart, USA, 1995 / Marktonderzoek door Bureau Scholten & Franssen, 

Nederland, 2006 / College van Zorgverzekeringen door Research voor Beleid, Nederland, 2011) 

die onder meer aantonen dat mensen met een hulphond merkelijk minder op doktersbezoek 

gaan en dat ze duidelijk meetbare fysieke verschijnselen van een betere gezondheid vertonen 

(lagere bloeddruk en hartfrequentie en een verminderde concentratie van cholesterol, en een 

lager stressniveau). 

Naast de emotionele en fysieke effecten is er echter ook een belangrijk financieel aspect. Het 

onderzoek van Prof. K. Allan (USA, 1995) toont aan dat bij sommige personen met een 

motorische beperking met een hulphond het aantal arbeidsuren voor een betaalde assistentie 

kan worden verminderd met 78%.  

De te verwachten werkmogelijkheid van een hulphond is ongeveer acht jaar. Zelfs als de kosten 

voor de opleiding (€25.000) in rekening worden gebracht, zou dit (na extrapolatie naar België) 

een besparing in de gezondheidszorg kunnen betekenen van ongeveer €75.000 door het 

plaatsen van één hulphond.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de opleiding van een hulphond of meldhond een pak geld kost. Een 

afgewerkte en geplaatste assistentiehond kost onze organisatie ongeveer €25.000 (zie ‘Wat kost 

een hond?’). Het zou onrechtvaardig zijn om een persoon met een beperking deze kosten zelf te 

laten dragen. Een hulphond of meldhond bezitten, zou dan slechts een voorrecht zijn van 

diegenen die het financieel aankunnen. Daarom schenken wij onze honden gratis. Dit houdt in 

dat de nodige fondsen door de vereniging zelf moeten worden verzameld.  
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Dit gebeurt hoofdzakelijk op twee manieren: door sponsoring en particuliere giften. 

Doorlopende opdrachten zijn de enige vorm van sponsoring die zorgen voor een zekere mate 

van continuïteit. Voor giften vanaf €40 is Hachiko gemachtigd om fiscale attesten uit te 

schrijven.  

Recht op toegang en sensibilisering  
 

Heel wat mensen weten intussen wat assistentiehonden zijn en dat je ze niet zomaar mag 

gelijkstellen aan gezelschapshonden. Assistentiehonden zijn op heel wat openbare plaatsen al 

welkom. Ook de wetgever maakte al een duidelijk onderscheid. Maar nog lang niet iedereen 

weet hoe het recht op toegang voor assistentiehonden wettelijk is geregeld.  

Door de complexe structuur van België zijn er, afhankelijk van hun bevoegdheden, wetteksten 

opgemaakt door de Federale en Gewestelijke regeringen, maar is het recht op toegang voor 

assistentiehonden en die in opleiding eindelijk wettelijk geregeld.  

Federaal  
Op federaal niveau is er het Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende 

levensmiddelenhygiëne dat stelt dat het verboden is dieren toe te laten in lokalen waarin 

voedingswaren worden verkocht. De wetgever maakt een uitzondering voor assistentiehonden 

en assistentiehonden in opleiding. Dit betekent concreet dat assistentiehonden welkom zijn bij 

bijvoorbeeld de bakker, slager of op restaurant. Voorwaarde is wel dat de hond zijn 
werkharnasje draagt en zijn baasje in het bezit is van zijn toegankelijkheidspasje.  

In alle andere openbare gebouwen en winkels kon men zich enkel baseren op de goodwill van de 

uitbater en beginsel van analogie: wanneer de wetgever in de meest strikte situatie, die van de 

voedingsmiddelenhygiëne, een uitzondering maakt voor assistentiehonden, is het logisch dat ze 

ook op andere plaatsen toegelaten worden.  

Sinds 25 februari 2003 is dit ook algemeen geregeld in de antidiscriminatiewet. Tegenwoordig is 

deze vervangen door de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. Deze wet verbiedt elke vorm van 

directe en indirecte discriminatie. Er is sprake van indirecte discriminatie wanneer een op het 

eerste zicht neutrale maatregel zoals het weigeren van de toegang aan honden, welbepaalde 

personen die bijvoorbeeld omwille van hun beperking een assistentiehond gebruiken, benadeelt. 

Laat een uitbater geen assistentiehonden toe kan deze onwilligheid beschouwd worden als een 

indirecte discriminatie. Gebruikers van een assistentiehond kunnen zich bij een eventuele 

weigering dus baseren op deze wet.  

Gewestelijk  

Vlaams gewest  
Het Vlaams Decreet van 20/3/2009 dat specifiek de toegang van assistentiehonden en die in 

opleiding regelt, is op 29/03/2013 (publicatie in het staatsblad op 13/05/2013) gewijzigd. Op 

19 juli 2013 zijn ook de nodige uitvoeringsbesluiten bij dit decreet gepubliceerd. Door deze 

publicaties is het recht op toegang voor assistentiehonden en die in opleiding vanaf 01/01/2014 

een feit voor de opleidingscentra die een machtiging ontvangen van de Cel 'Machtiging 

Assistentiehondenscholen'. De leden van de BADF (Belgian Assistance Dog Federation) hebben 

actief en onvermoeibaar meegeholpen aan de opmaak van deze wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten.  

Dit Vlaams Decreet, met de bijbehorende wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, zorgt ervoor dat 

de politie verplicht is om bij een weigering een Proces Verbaal op te maken en een boete uit te 

schrijven. Natuurlijk hopen wij dat iedereen eerst probeert om dit op een vriendelijke en 

http://www.celma.be/
http://www.celma.be/
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beleefde manier uit te leggen en op te lossen. Blijft de verantwoordelijke uitbater/gerant echter 

bij zijn/haar standpunt dan raden wij je aan om de politie in te schakelen. 

Concreet betekent het dat in het Vlaamse Gewest het wettelijk verboden en dus strafbaar 

is om geattesteerde assistentiehonden en die in opleiding (onder begeleiding van trainers 

of gastgezinnen) te weigeren.  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
De Ordonnantie van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest van 28 december 2008 zorgde ervoor dat 

het strafbaar is om werkende assistentiehonden te weigeren. De bijbehorende wijzigingen van 

19 april 2012 hebben ervoor gezorgd dat deze ordonnantie ook van toepassing is op trainers en 

gastgezinnen, zoals ook van toepassing is in het Vlaams Gewest. Ook hier heeft de BADF haar 

steentje bijgedragen. Sterker nog: het is op vraag van de BADF dat deze ordonnantie is 

aangepast.    

Concreet betekent het dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het wettelijk verboden 

en dus strafbaar is om geattesteerde assistentiehonden en die in opleiding (onder 

begeleiding van trainers of gastgezinnen) te weigeren.  

Waals Gewest                        
Het Waals Decreet van 23 november 2006 is op 21 december 2011 vervangen door het “Besluit 

van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de 

sociale actie”.  

Concreet betekent het dat in het Waals Gewest het wettelijk verboden en dus strafbaar is 

om assistentiehonden en die in opleiding (onder begeleiding van trainers of 

gastgezinnen) te weigeren.  

Het is bijgevolg sinds 1 januari 2014 in heel België verboden om geplaatste/werkende 

assistentiehonden en die in opleiding de toegang te weigeren tot voor het publiek toegankelijke 

plaatsen.  

Erkenningen 
 

Animal Assisted Interventions International – AAII 

AAII is het internationale overkoepelende orgaan dat betrekking heeft op het inzetten van 

dieren bij verschillende interventies en waarbij ze een ondersteunende of assisterende rol 

bieden. Hachiko is lid van deze organisatie. 

Federale overheid 

Hachiko beschikt over een erkenning voor het uitschrijven van fiscale attesten. In 2018 zal deze 

erkenning opnieuw worden aangevraagd.  

Zowel bij de federale als de Vlaamse overheid is onze vereniging een gewaardeerde 

gesprekspartner als het aankomt op assistentiehonden en alles wat daarmee samenhangt.  

Gemeente Merelbeke 

De gemeente Merelbeke steunt onze vereniging al jaren via financiële en logistieke 

ondersteuning van onze werking en activiteiten.  

 



14 
 

Assistance Dogs Europe (ADEu) 

ADEu is een organisatie die zich inzet om programma’s rond assistentiehonden in Europa te 

ondersteunen. ADEu maakt deel uit van het overkoepelende orgaan ADI (Assistance Dogs 

International). De organisatie telt momenteel 41 geaccrediteerde leden – waaronder ook 

Hachiko – en 11 kandidaat-leden uit 17 verschillende landen. Onze centrumverantwoordelijke 

zetelt in de Raad van Bestuur van ADEu.  

De hoofddoelstellingen van de organisatie bestaan uit het voorzien in een praktisch netwerk om 

de ontwikkeling van Europese assistentiehonden-verenigingen te ondersteunen, een Europese 

standaard op te stellen waaraan de aangesloten verenigingen zich moeten houden, het 

ontwikkelen van een accreditatiesysteem voor verengingen die zich aan de standaarden houden, 

het lobbyen voor recht op toegang op Europees niveau en zorgen voor de hoogst mogelijk staat 

van dierenwelzijn onder assistentiehonden en bij uitbreiding huisdieren.  

Assistance Dogs International (ADI) 

ADI is de overkoepelende en wereldwijde organisatie van non-profit verenigingen die 

assistentiehonden opleiden. Er zijn vijf regionale afdelingen waaronder ook ADEu valt. ADI legt 

de standaarden vast voor assistentiehonden in de hele wereld. Die standaarden zijn ook 

opgenomen in de Vlaamse wetgeving rond assistentiehonden. Hachiko was de eerste vereniging 

in België die door ADI werd geaccrediteerd.  

European Committee for Standardization (CEN) 

Hachiko heeft, op vraag van CEN, meegewerkt aan meerdere standaardisatieprojecten. Zowel in 

2012 als in 2016 waren we betrokken bij programma’s over hondentrainingen. Ook in de 

volgende jaren werken we mee aan een project (CEN TC 452).  

Bureau voor Normalisatie (NBN) 

NBN is de Belgische tak van CEN. NBN is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verkopen 

van normen. Hachiko vertegenwoordigde dit bureau in mei 2017 op de tweede vergadering 

rond CEN TC 452. Daarnaast heeft NBN onze vereniging aanvaard als één van de experten op het 

vlak van assistentiehonden.  

Cel Machtiging Assistentiehonden (Celma) 

De Cel werd opgericht in opdracht van Vlaams minister Vandeurzen en is bevoegd om 

assistentiehondenscholen te erkennen, wanneer die voldoen aan de door de Vlaamse overheid 

opgelegde criteria. Wanneer assistentiehondenscholen voldoen aan de criteria worden zij 

gemachtigd om geattesteerde assistentiehonden af te leveren. Dit laat toe voor een persoon met 

een assistentiehond onbeperkt toegang te krijgen tot publieke plaatsen. Hachiko is bij de 

oprichting van de Cel actief betrokken geweest.  

Interfederaal Gelijkekansencentrum (UNIA) 

Onze vereniging is sinds 2013 een geprivilegieerd partner van UNIA. Hierdoor kunnen we onze 

problemen in tweede lijn melden, waardoor het Centrum sneller kan ingrijpen. Daarnaast helpt 

Hachiko het Centrum bij het oplossen van problemen, voornamelijk rond het recht op toegang 

voor assistentiehonden.  

Belgian Assistance Dog Federation (BADF) 

De BAFD is een overkoepelende organisatie voor de Belgische assistentiehondenscholen die lid 

zijn van een internationaal overkoepelend orgaan zoals bijvoorbeeld ADEu of ADI. Zij zijn een 
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gewaardeerde en gerespecteerde gesprekspartner van de Vlaamse overheid als het om 

assistentiehonden gaat. Hachiko is een van de stichtende leden van de BADF en levert sinds de 

oprichting ook de voorzitter.  

Universiteit Gent 

Onze vereniging is een partner van de vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie binnen de UGent 

en dat in het kader van het Epidog-project rond seizure alert dogs.  

Belgische Multinational in de farmaceutische sector (UCB) 

UCB heeft onze vereniging erkend als opleidingscentrum voor meldhonden. 

Op vraag van UCB heeft Hachiko in 2010 een internationale conferentie en workshop 

georganiseerd rond de opleiding van meldhonden. Deelnemers waren afkomstig uit Europa en 

Amerika. We waren ook actief betrokken bij de opstart van een opleiding in Rusland. 

Hachiko in de kijker  
Belgische media  
Van bij de start loopt Hachiko in de kijker. De toenmalige ‘Het Volk’ – vandaag opgegaan in Het 

Nieuwsblad/De Gentenaar – publiceerde in juni van het opstartjaar 1994 een informatief artikel 

over de werking van het Centrum. In de loop der jaren genoot Hachiko van heel wat 

mediabelangstelling op televisie, radio en geschreven pers.  

Goodwill ambassadeurs 
Heel wat bekende Vlamingen geloven in wat Hachiko doet en steunen ons. Het zijn onder andere 

Marcel Vanthilt, Carry Goossens, Will Ferdy, Joyce de Troch en Matthieu & Guillaume. 

Promotie en bekendmaking  
Elk individu, maar vooral de media spelen een cruciale rol in het sensibiliseren en informeren 

van belanghebbenden en geïnteresseerden in de werking van Hachiko. Zij hebben de 

mogelijkheden om hulp te bieden: 

Wat de bevolking moet weten: 

- dat er assistentiehonden zijn in België, en hoe er een aan te vragen 

- dat er steeds gastgezinnen nodig zijn om een pup te helpen opleiden 

- dat een assistentiehond die zijn werkharnasje draagt, aan het werken is. Stoor hem niet, leid 

hem niet af, aai of roep hem niet, tenzij na toestemming van zijn baasje. Met het harnasje is een 

werkende assistentiehond altijd herkenbaar, ofwel bij zijn instructeur die hem opleidt, ofwel 

reeds bij zijn baasje. Deze personen nemen allen hun verantwoordelijkheid op. Zij zijn 

gegarandeerd op stap met zindelijke, welopgevoede honden. Als zij overal toegelaten worden, 

kunnen zij leren omgaan met allerlei situaties en hun taak uitvoeren.  

 


