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De BADF: Eén Federatie voor de verschillende
opleidingscentra van Assistentiehonden
Wie of wat is de Belgian Assistance Dog Federation
(BADF)?
De BADF is een Belgisch overkoepelend orgaan dat de verschillende
opleidingscentra van de verschillende soorten Assistentiehonden
samenbrengt. De leden van de BADF zijn van mening dat er met vereende
krachten meer te bereiken is dan als individuele vereniging.

Hoe is de BADF ontstaan?
De BADF is een initiatief van:
• de Belgian Guide Dog Federation (BGDF), opgericht op 29 mei 2007
• Assistentiehond België (wat een feitelijke vereniging was).

Wie zijn de leden van de BADF
Op het ogenblik zijn er 10 opleidingscentra effectief lid:
-

Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw (BCG), Tongeren
Blindengeleidehondenschool Genk vzw (BGHSG), Genk
Canisha vzw, Wetteren
Coeur a Coeur/Hart tegen Hart asbl, Esplechin
Dyadis vzw, Brussel
Entrevues Chien Guide et Mobilité asbl, Luik
Hachiko vzw, Merelbeke
Os’mose asbl, Esneux
Scale Dogs vzw, Brussel
Vrienden der Blinden vzw, Koksijde / Les Amis des Aveugles, Mons
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De objectieven/doelen van de BADF zijn de volgende:
1. De verschillende opleidingscentra voor assistentiehonden, die onder
het VZW-statuut werken, hun maatschappelijke zetel in België hebben
en (willen) voldoen aan de accreditatie vereisten van een
internationaal overkoepelend orgaan zoals ADEu (Assistance Dogs
Europe), ADI (Assistance Dog International), IGDF (International
Guide Dog Federation) te verenigen. M.a.w. als koepelorgaan of
platform fungeren om alle aangelegenheden betreffende de
desbetreffende opleidingscentra te bespreken. Samen staan we sterk.
2. De zelfstandigheid/zelfredzaamheid van mensen met een beperking
(visueel, auditief, motorisch...) of aandoening (diabetes, epilepsie...)
verbeteren/vergroten. Cfr. het VN-verdrag van 13 december 2006
(geratificeerd door België op 1 augustus 2009) betreffende de rechten
van personen met een handicap.
3. De belangen van de gebruikers van assistentiehonden en hun
omgeving verdedigen en ondersteunen/behartigen.
4. De woordvoerder zijn van de sector bij alle gemeenschaps- en/of
regionale overheden en daarbij één gezamenlijk standpunt innemen
ter ondersteuning van de sector en de gebruikers van
assistentiehonden (Dit is o.a. van belang bij het opmaken en/of
wijzigen van wetten, decreten, KB’s en MB’s).
5. Er op toezien dat de honden die geplaatst worden minstens voldoen
aan de accreditatienormen en vereisten van bv. ADEu/ADI/IGDF om zo
te komen tot een algemene en hoge kwaliteitsgarantie in België.
6. Het voeren van voorlichtings-/sensibiliseringscampagnes en dit het
liefst in samenspraak met de betrokken sector (bv horeca) en
overheden.
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Beschrijving van de objectieven:
1. De verschillende opleidingscentra voor assistentiehonden, die
onder het VZW-statuut werken, hun maatschappelijke zetel in
België hebben en (willen) voldoen aan de accreditatie vereisten
van een internationaal overkoepelend orgaan (zoals
ADEu/ADI/IGDF) te verenigen. M.a.w. als koepelorgaan of
platform fungeren om alle aangelegenheden betreffende de
desbetreffende opleidingscentra te bespreken. Samen staan we
sterk.
De BADF heeft als overkoepelend orgaan in België meer “macht”. Men is
eerder geneigd om te luisteren naar de BADF dan naar één enkele
organisatie die problemen aankaart. Ook zijn wij als overkoepelend
orgaan veel beter instaat om collega verenigingen te (onder)steunen.
2. De zelfstandigheid/zelfredzaamheid van mensen met een
beperking (visueel, auditief, motorisch...) of aandoening
(diabetes, epilepsie...) verbeteren/vergroten. Cfr. het VNverdrag van 13 december 2006 (geratificeerd door België op 1
augustus 2009) betreffende de rechten van personen met een
handicap.
Zowel de opleiding van een Assistentiehond als de gebruiker hebben nood
aan een ernstige en niet commerciële structuur. Elk opleidingscentrum
heeft haar specifieke knowhow en ervaring. Het delen van deze knowhow
en ervaring kan de kwaliteit van de opleiding en de service aan de
gebruiker alleen maar verhogen. De BADF wil de lat hoog leggen, zodat
commerciële initiatieven, die de gebruiker al te dikwijls in moeilijkheden
brengen, het moeilijk hebben om de standaarden te halen en de
kwaliteitsgarantie te bieden.
3. De belangen van de gebruikers van assistentiehonden en hun
omgeving verdedigen en ondersteunen/behartigen.
De gebruikers van Assistentiehonden worden nog veel te frequent
geconfronteerd met problemen rond “Recht op Toegang”. BV bij een
restaurantbezoek, ziekenhuisbezoek of bij het gebruik maken van een
taxi. Vanaf nu zal/kan de BADF helpen om hun rechten te laten gelden.
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4. De woordvoerder zijn van de sector bij alle gemeenschaps(en/of regionale) overheden en daarbij één gezamenlijk
standpunt innemen ter ondersteuning van de sector en de
gebruikers van assistentiehonden (Dit is o.a. van belang bij het
opmaken en/of wijzigen van wetten, decreten, KB ’s en MB’s).
Een belangrijke doelstelling van de BADF is om aanspreekpunt en
woordvoerder te zijn voor de problematiek rond “Recht op Toegang” voor
Assistentiehonden in openbare plaatsen en drukkingsgroep te zijn ten
opzichte van de overheid om de financiële gezondheid van de
opleidingscentra te verbeteren.
5. Er op toezien dat de honden die geplaatst worden minstens
voldoen aan de accreditatienormen en vereisten van bv.
ADEu/ADI/IGDF om zo te komen tot een algemene en hoge
kwaliteitsgarantie in België.
De BADF wenst de kwaliteit van de Belgische Assistentiehonden hoog te
houden. Doordat de leden van de BADF voldoen aan de zware accreditatie
normen een vereisten van internationaal overkoepelende organen zijn de
door hen geplaatste honden van kwalitatief hoogstaand niveau. Mochten
de leden van de BADF de lat nog hoger willen leggen, dit is natuurlijk
enkel in het voordeel van de eindgebruiker, dan kunnen/mogen zij
opleidingsstandaarden definiëren die dus minstens voldoen aan de
accreditatie normen en vereisten van een internationaal overkoepelend
orgaan. Het is de bedoeling, dat met in acht name van een gepaste
overgangsperiode, alle leden van de BADF voldoen aan dit hoge
kwaliteitsniveau
6. Het voeren van voorlichtings-/sensibiliseringscampagnes en dit
het liefst in samenspraak met de betrokken sector (bv horeca)
en overheden.
Ondanks de bestaande wetgeving zijn er nog regelmatig problemen rond
assistentiehonden, en met name rond het recht op toegang, die vaak te
wijten zijn aan onwetendheid.

5

Een Assistentiehond: Voor wie? Waarom?
Een Assistentiehond is een hond die speciaal is opgeleid om personen met
een beperking te assisteren in het dagdagelijkse leven.
De opleiding van een Assistentiehond neemt verschillende maanden (tot
2 jaar) in beslag en wordt uitgevoerd door gespecialiseerde instructeurs
binnen het kader van Vzw’s die de kwaliteit en werkingsnormen
garanderen.
De Assistentiehonden van de leden van de BADF worden gratis aan
personen met een beperking ter beschikking gesteld.
De Assistentiehond zorgt ervoor dat zijn baas zelfstandiger kan
functioneren in onze maatschappij. Onderzoeken hebben aangetoond dat
de plaatsing van een assistentiehond ervoor zorgt dat er bv. op het vlak
van hospitalisatie, doktersbezoeken, kiné-behandelingen en medicatie
minder geld uitgegeven wordt. Dit zorgt ervoor dat de plaatsing van een
assistentiehond de maatschappij op lange termijn geld oplevert (Iedere
geïnvesteerde euro brengt de €2.5 op.(Scholten & Franssen 2006: Het
maatschappelijk rendement van Stichting Hulphond Nederland)).

Een Assistentiehond: Wat kost dat?
De verschillende opleidingscentra komen tot de vaststelling dat het
opleiden van een Assistentiehond en zijn gebruiker minstens € 17.500
kosten aan het opleidingscentrum.
Dit bedrag omvat alles van de aankoop van de pup tot aan de dood/op
pensioenstelling van de geplaatste Assistentiehond. Naast het opleiden
van de pup moeten ook de gastgezinnen bijgestaan worden. Alle honden
in opleiding worden door het opleidingscentrum voorzien van voeding en
moeten gevaccineerd worden. Eventuele onverwachte medische kosten
tijdens de opleiding van de Assistentiehond in wording zitten ook
verwerkt in deze kostprijs. Naast het opleiden van gastgezin, hond en
baas moeten de opleidingscentra, aangesloten bij een internationaal
overkoepelend orgaan, ook op regelmatige basis nazorg doen. Hierbij
gaat een instructeur langs bij het baasje van een Assistentiehond en
bekijkt of alles nog goed/vlot verloopt en of er eventueel bepaalde
handelingen aangeleerd of bijgestuurd moeten worden.
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De financiële tussenkomst door de verschillende
overheden.
In de Waalse regio wordt de financiering van de opleiding van
geleidehond en gebruiker behandeld door het Agence Wallonne
d’Intégration des Personnes Handicapés a rato van € 4.700.
In de Brusselse Regio regelt de Franse Gemeenschapscommissie of
COCOF de betalingen a rato van € 4.700
In de Vlaamse Regio neemt het VAPH 13.000 euro voor haar rekening.
Enkel blindengeleidehonden staan op de refertelijst. Mensen met een
visuele beperking krijgen dit bedrag automatisch als tussenkomst als zij
voldoen aan de gestelde eisen.
Alle baasjes van andere Assistentiehonden mogen een aanvraag indienen
voor een tussenkomst bij de BBC. Als er hier een goedkeuring is (dit
gebeurt niet vaak) komt het VAPH tussen voor een zelfde bedrag als dat
van de blindengeleidehonden. Is er geen goedkeuring dan kan het baasje
een procedure aanspannen voor de arbeidsrechtbank. Deze procedure
duurt lang en kost geld maar wordt bijna altijd door het baasje
gewonnen.
Het volledige of resterende saldo van de kostprijs van een
Assistentiehond, wordt door de opleidingscentra bijeengebracht door
beroep te doen op grote en kleine giften van particulieren, bedrijven
serviceclubs en andere schenkers.

Ter herinnering:
De Assistentiehonden van de leden van de
BADF worden gratis aan personen met een
beperking ter beschikking gesteld.

7

Gegevens van de BADF

BELGIAN ASSISTANCE DOG FEDERATION
Steenweg op Sint Jansberg 2 - 1170 Brussel
Tel: 02.660.77.56
e-mail: info@badf.be
Web: www.badf.be
Contactpersonen:
• Mark van Gelder – Voorzitter (Nederlandstalig) 09/230.66.81 of
0476/276.529
• Danny Vancoppernolle – Secretaris (Franstalig) 02/772 30 12 of
0475/921.119

Gegevens van de leden

Belgisch centrum voor Geleidehonden VZW
Maastrichtersteenweg 64 - 3700 Tongeren
Tel: +32(0)12 23 43 19
E-mail: bcg@geleidehond.be
Website: http://www.geleidehond.be
Soort assistentiehonden :
• blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking

Blindengeleidehondenschool Genk VZW
Onafhankelijkheidslaan 45 - 3600 Genk
Tel: +32(0)89 30 50 60
E-mail: blindengeleidehondenschoolgenk@telenet.be
Website: http://www.blindengeleidehondenschoolgenk.be
Soort assistentiehonden:
• blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking
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Canisha VZW
Kortewagenstraat 60B - 9230 Wetteren
Tel: +32(0)53 83 18 63
E-mail: info@canisha.be
Website: http://www.canisha.be
Soort assistentiehonden:
• hulphonden voor mensen met een fysieke/motorische beperking
• eigen honden van mensen met een fysieke/motorische beperking
• hoorhonden voor mensen met een auditieve beperking

Coeur à Coeur/Hart tegen Hart ASBL
Rue Bruenne 40 - 7502 Esplechin
Tel: +32(0)69 64 79 85
E-mail: chantal.coeuracoeur@hotmail.fr
Website: http://www.coeuracoeur-harttegenhart.be
Soort assistentiehonden:
• hulphonden voor mensen met een motorische beperking
• hoorhonden voor mensen met een auditieve beperking

Dyadis VZW
Steenweg op Sint-Jansberg 2 - 1170 Brussel
Tel: +32(0)2 772 30 12
E-mail: secretariaat@dyadis.org
Website: http://www.dyadis.org
Soort assistentiehonden:
• hulphonden voor mensen met een fysieke/motorische beperking

Entrevues ASBL
Rue Monulphe 78 - 4000 Liège
Tel: +32(0)4 250 65 05
E-mail: info@entrevues.be
Website: http://www.entrevues.be
Soort assistentiehonden:
• blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking

Hachiko VZW
Hundelgemsesteenweg 722 - B-9820 Merelbeke
Tel: +32(0)9 230 66 81
E-mail: info@hachiko.org
Website: http://www.hachiko.org
Soort assistentiehonden:
• hulphonden voor mensen met een fysieke/motorische beperking
• meldhonden voor mensen met epilepsie
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Os'mose ASBL
Av. L. Souguenet 17 - 4130 Esneux
Tel: +32(0)4 380 05 73
E-mail: mcdubois@skynet.be
Website: http://www.os-mose.be
Soort assistentiehonden:
• hulphonden voor mensen met een fysieke/motorische beperking

Scale Dogs VZW
Steenweg op Sint-Jansberg 2 - 1170 Brussel
Tel: +32(0)473 30 24 27
E-mail: info@scaledogs.be
Website: http://www.scaledogs.be/nl
Soort assistentiehonden:
• blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking

Vrienden der Blinden VZW / Les Amis des
Aveugles
Vlaanderen:
Hendrik Noterdaemestraat 1 - 8670 Koksijde
Tel: +32(0)58 53 33 00
E-mail: vrienden.der.blinden@skynet.be
Website: http://vriendenderblinden.be
Soort assistentiehonden:
• blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking
Wallonië:
Rue de la Barrière 37-39 - 7011 Mons
Tel: +32(0)65 40 31 00
E-mail: info@amisdesaveugles.org
Website: http://www.amisdesaveugles.be
Soort assistentiehonden:
• blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking
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