
 

 

Wetgeving mushing / canicross / Bikejoring in België anno 2019 

Bron 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999031236&table_name=wet 

Leeftijd honden (laatste wetswijziging dd. 22-12-2017) Artikel 3 

Om aan een wedstrijd of een demonstratie deel te nemen moeten de honden ten minste één jaar oud zijn.  

Om aan een training deel te nemen, moeten de honden ten minste zes maanden oud zijn en moet de last die 

het dier moet trekken, aangepast zijn aan de lichaamsbouw van het dier. 

Maak hierbij de kanttekening dat de groeiplaten van een hond pas op 14 maanden volledig toegegroeid zijn, 

ongeacht het ras. 

Begrip Sledehond (laatste Wetswijziging dd. 26-03-2018) Artikel 4 

een hond die lichamelijk in staat is om een last te trekken die aan zijn mogelijkheden aangepast is, en die van 

nature beschikt over een drang om die last te trekken zonder dat het dierenwelzijn daarbij geschaad wordt. 

Overeenkomstig artikel 36, 7° van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der 

dieren, kan [1 de Minister tot wiens bevoegdheid het Dierenwelzijn behoort]1, afwijking verlenen honden als 

last- en trekdier te gebruiken hetzij voor de organisatie van wedstrijden en voorafgaande trainingen, hetzij voor 

de organisatie van demonstraties overeenkomstig de bepalingen van dit besluit 

ELKE Sledehond die gebruikt wordt in België voor de sledehondsport hetzij training , wedstrijd of 

demo heeft dus een licentie nodig ! 

Deze licentie kan u verkrijgen bij 1 van de 3 Erkende Mushing federaties FBMF , MBEL en FBMC & is nodig voor 

mushing : Skijoring , Step , Slee & Rig/kart/trike .  

Indien u GEEN Raszuivere Groenlander , Siberische Husky , Alaskan Malamute of Samojeed hebt ...  

Kan u best bij FBMC of een van zijn Clubs (Alfabetisch : BCF , BSE , Fogland Foxes, Mijn hond Genk of NDS ) eens 

horen ! 

LET ook op ... 

Om het nog lastiger te maken is de bevoegdheid qua goedkeuring vanuit de overheden sinds enkele jaren naar 

de gewesten gegaan ... (Vlaams , Waals en Brussels gewest werken hier nog steeds goed samen , het Duits 

gewest niet ! ) Wat dan betekent dat enkel de raszuiveren in de Oostkantons de mushing mogen beoefenen ... 

Ondanks dat mushing de verzamelnaam is van de sledehondensport en al zijn afgeleiden , valt Canicross en 

Bikejoring buiten deze wetgeving omdat het hier meegeholpen nl. gelopen of gefietst word. 

België zou België niet zijn dat er nog eens 2 canicross federaties zijn die canicross , bikejoring en step met 1 

hond aanbieden met elk hun eigen regeltjes op hun wedstrijden , zijnde BCF-FCB en VCF . 

In theorie heb je dus op wedstrijden voor Canicross en Bikejoring GEEN licentie nodig , maar u kan dit beter per 

Federatie / organisatie eerst eens navragen . 

Bij mushing federaties valt Canicross vaak onder Pulka , waar je dan weer wél een licentie voor nodig hebt … 

Mag je met een Buitenlandse mushing licentie in België met je honden voor de step/slee 

Op de (meeste) wedstrijden wel , dan geldt het zogenaamde 'besloten parcours' , deze licentie moet dan wel 

van een internationaal erkende mushing federatie zijn ! (altijd navragen dus! ) 

Puur om te trainen op Belgische bodem , niet ...  

Vergelijk het met (té) hard rijden ... het kan/mag tot je tegen de lamp loopt , op een (race) circuit mag/kan je 

voluit gaan ! 
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Training 

Lopen mag altijd zonder licentie of lidmaatschap van federatie of club . 

 
Bikejoring is een geval apart in België ,wat dan puur met de wegcode te maken heeft …  KB 1.12.1975 

 43.1. Het is de fietsers en bromfietsers verboden te rijden : 

1° zonder het stuur vast te houden; 

2° zonder de voeten op de pedalen of op de voetsteunen te hebben; 

3° door zich te laten voorttrekken; 

4° terwijl zij een dier aan het leizeel houden 

En bos en veldwegen zijn nu eenmaal OOK openbare wegen en gelden dus ook deze regels , ook hier zal dit per 

stad of gemeente veel verschillen qua interpretatie (geest of letter) van deze wet . 

Fietsen met de hond naast (springersysteem) is dus in ALLE omstandigheden verboden ook al wordt dit 

systeem overal wel verkocht . (t.o.v. Nederland is fietsen naast de hond wél toegelaten) 

 

Step : Er wordt in België een onderscheid gemaakt tussen een fiets en een voortbewegingstoestel (step, 

skatebord, …) in de wegcode vandaar ook de vele verwarring of onduidelijkheden. 

Naast Dogscooter (benaming op mushing in wedstrijd van step met de hond(en) ) bestaat er ook dogscooting 

of scootering … 

Dat is ook met de step , maar dan NAAST ,stapvoets (wandeltempo) en NIET trekkend . 

Dit zal ook van gemeente tot stad heel anders gereglementeerd zijn (GAS wetgeving) , want bvb. met een 

skate-board mag je ook niet overal meer op het voetpad . 

Daarnaast ben je met een step of kart wettelijk gezien een gespan . 

Belangrijkste regels bij een gespan (op de openbare weg) KB 1.12.1975 

53.3. Gespannen moeten vergezeld zijn van zoveel begeleiders als voor de veiligheid van het verkeer vereist is. 

Aan de bestuurder van het voertuig dient in ieder geval een begeleider te worden toegevoegd, zodra er meer 

dan vijf dieren ingespannen zijn. 

En vooraan een wit en achteraan een rood licht te voorzien! 

 

Ik woon op de grens met Nederland … hoe zit dat daar qua wetgeving? 

https://mijn.rvo.nl/ontheffing-trekhondenverbod 

Indien u Geen raszuivere Noordse Rassen hebt , hebt u in Nederland een ontheffing nodig zowel om te trainen 

als op wedstrijden . 

Die kan u aanvragen via bovenstaande link , waar u alle gegevens invult , je dierenartsverklaring laat invullen en 

een (de) de afbeelding(en) van de toestellen waarmee u gaat sledehondsport beoefenen samen opstuurt naar 

RVO , na een 8-tal weken ontvangt u de beslissing van RVO hierover . 

https://mijn.rvo.nl/ontheffing-trekhondenverbod

