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ALGEMEEN – STRUCTUUR 
 

 

Het huishoudelijk regelement is een bindende aanvulling op de statuten van de VZW APDT BeNe, 

goedgekeurd door de algemene vergadering. 

 

 

DOELSTELLINGEN APDT-BeNe VZW  

De hoofddoelstell ing van APDT-BeNe is de erkenning van instructeurs die gebruik maken van 

beloningsgerichte trainingstechnieken die vriendelijk, eerlijk en effectief zijn én die beschikken over 

de nodige basiskennis over het trainen van honden. Op deze manier wordt een kwaliteitsgarantie 

geboden aan eigenaars die met hun hond een cursus willen volgen bij door APDT-BeNe erkende 

instructeurs.  

 

De vereniging stelt zich tot subdoelstellingen: 

a) Het gebruik van effectieve, hondvriendelijke, ondwangmatige, pijnvrije en 

beloningsgerichte technieken in de hondentraining, zoals beschreven in de gedragscode, te 

bevorderen en te promoten. 

b) Het vaststellen en handhaven van een professionele standaard voor de training en 

opvoeding van honden zoals beschreven in de gedragscode. 

c) Het informeren en adviseren van dierenartsen, dierenartsassistenten, alle overige 

personen/instanties betrokken bij de training en opvoeding van honden en de 

hondenbezitter, over het succesvol en verantwoord gebruik van hondentraining. 

d) Het vergroten van de kennis van hun leden met betrekking tot hondentraining en de 

toepassing van de gedragscode. 

 

Ter bevordering van deze doelstellingen, kan de APDT-BeNe, met alle wettelijk middelen, de 

nuttige initiatieven nemen, steunen en coördineren, onder meer door: 

a) Het informeren, het sensibiliseren en de educatie van het brede publiek of van specifieke 

doelgroepen met betrekking tot hondentraining en –opvoeding. 

b) Op te treden als adviesorgaan en informatie in verband met hondentraining en –opvoeding 

te verzamelen en verspreiden. 

c) Het in dienst nemen en vergoeden van een persoon of meerdere personen, al dan niet lid 

van het bestuur, om het administratieve werk of overige activiteiten passend binnen de 

doelstelling van de vereniging uit te voeren. 

d) Het aankopen, huren of op andere manieren verkrijgen van goederen, rechten of privileges 

noodzakelijk voor het promoten van de hierboven beschreven doelstellingen. 

 

Zij mag alle verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar 

doel en mag haar samenwerking verlenen aan gelijke of samenhangende activiteiten als haar 

doel.  



 

GEDRAGSCODE 

Het gebruik van effectieve, hondvriendelijke, ondwangmatige, pijnvrije en beloningsgerichte 

technieken in de hondentraining, zoals beschreven in de gedragscode, te bevorderen en te promoten.  

• Het vaststellen en handhaven van een professionele standaard voor de training en opvoeding 

van honden, zoals beschreven in de gedragscode.  

• Het informeren en adviseren van dierenartsen, dierenartsassistenten, alle overige 

personen/instanties betrokken bij de training en opvoeding van honden en de hondenbezitter, 

over het succesvol en verantwoord gebruik van hondentraining.  

• Het vergroten van de kennis van hun leden met betrekking tot hondentraining en de 

toepassing van de gedragscode.  

Principes 

1. Leden zullen oprecht handelen en hun verantwoordelijkheid erkennen ten aanzien van cliënten, 

hun honden en de maatschappij. Hun handelingen of adviezen mogen geen bewuste 

psychologische of fysieke schade toebrengen.  

2. Het welzijn van cliënten en hun honden moet de hoogste prioriteit hebben en mag nooit 

ondergeschikt worden aan commercieel belang.  

3. Leden zullen een professionele relatie met hun cliënten onderhouden. Ze zullen deze relatie 

nooit misbruiken om hun eigen normen en waarden op een ongepaste wijze aan clienten op te 

dringen. Zij zullen de privacy van hun clienten respecteren en nooit vertrouwelijke informatie 

verstrekken aan derden zonder toestemming van de client behalve als dit wettelijk is vereist of 

in geval van vermoedelijke mishandeling/misstanden.  

4. Leden zullen geen verkeerde voorstelling geven van hun activiteiten of onrealistische 

beweringen maken ten opzichte van clienten of de maatschappij. Wanneer leden hun 

persoonlijke mening uiten, dienen zij dit te kennen te geven en elke speculatieve theorie moet 

als zodanig worden benoemd. Leden zullen afzien van het garanderen van specifieke 

resultaten, maar mogen wel een algemene tevredenheid met betrekking tot hun diensten 

waarborgen.  

5. Leden zullen de mening en onafhankelijkheid van anderen respecteren en hun gedrag of 

opinies niet in het openbaar zwart maken.  

6. Leden dienen hun professionele grenzen te erkennen: indien de noden van een eigenaar of 

hond buiten hun expertise vallen, zullen ze samenwerken met andere vakmensen. Indien nodig 

zullen trainers hun cliëenten doorsturen naar andere trainers, gedragstherapeuten of 

dierenartsen.  

7. Leden zullen niet op een oneerlijke of onprofessionele wijze trachten cliënten te verwerven, 

noch hun zaak voeren op een wijze die de reputatie van de APDT zou kunnen beschadigen.  

8. Leden dienen bewijs van misbruik, wreedheden of verwaarlozing op de gepaste manier aan te 

pakken, zoals het informeren van de eigenaar, tussenkomst en/of het rapporteren van de 

problemen bij de gepaste instanties.  
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9. Leden zijn verantwoordelijk voor de voortzetting van hun persoonlijke en professionele 

ontwikkeling door middel van verdere studie, het volgen van trainingen en het verwerven van 

nieuwe kennisover theorie en praktijk.  

Praktijk 

1. APDT trainers gebruiken en doceren methoden die zijn gebaseerd op: 

- het uitlokken en bekrachtigen van gewenst gedrag 

 - het beperken en ontmoedigen van ongewenst gedrag  

- het beperken van het gebruik aversieve technieken bij het realiseren  van bovenstaande.  

 

2. De trainingsmethoden en hulpmiddelen gebruikt en geadviseerd door leden dienen effectief en 

hondvriendelijk te zijn. Hieronder wordt verstaan: het gebruik van pijnvrije technieken die bij 

de hond niet leiden tot onnodige en/of overmatige stress, gedrukte houdingen of uitingen van 

angst. Er dient zo veel mogelijk gebruik gemaakt te worden van “hands-off” technieken. 

Wanneer de oefening lichamelijke sturing/ hulp noodzakelijk maakt, geldt dat deze hulp moet 

voldoen aan het criterium van hondvriendelijk zoals hierboven beschreven. Effectieve, 

hondvriendelijke training is voornamelijk gebaseerd op het bekrachtigen van gewenst gedrag 

met behulp van beloningsgerichte technieken (positieve bekrachtiging) en het onthouden van 

beloning om ongewenst gedrag te verminderen (negatieve straf). Het gebruik van aversieve 

technieken waaronder positieve straf en negatieve bekrachtiging dient waar mogelijk vermeden 

te worden en moet voldoen aan de criteria vermeld in de volgende paragraaf.  

 

3. Gebruik van aversieve technieken.  

- Trainers dienen de minst aversieve techniek te kiezen noodzakelijk om een ongewenst 

gedrag te stoppen. De gekozen techniek moet effectief en efficiënt zijn. 

- Wanneer de trainer besluit tot het gebruik van aversieve technieken zal  

1. dit altijd gebeuren in combinatie met het identificeren en uitsluiten van factoren die het 

gedrag in stand houden;  

2. de trainer positieve bekrachtigers in het trainingsproces inbouwen om gewenst gedrag 

te vormen;  

3. het gebruik van aversieve technieken zo snel mogelijk uit het trainingsproces geschrapt 

worden. 

 

Niet toegestaan zijn:  

- Het gebruik van technieken en hulpmiddelen die, bij correcte toepassing, verwondingen 

kunnen veroorzaken, zoals nekblessures en brandwonden. 

- Het gebruik van wurg/slipkettingen, prikbanden, anti-blafbanden, elektrische 

schokmiddelen van welk soort dan ook, en hoge toon middelen die bedoeld zijn om te 

laten schrikken. 

- Het gebruik van lichamelijke sturing bij oefeningen waarvoor als alternatief effectieve 

hands-off technieken beschikbaar zijn. 

- Het corrigeren van de hond door middel van fysieke straffen zoals nekcorrecties of het 

omrollen van de hond. Bij twijfel over gebruikte technieken of hulpmiddelen, zal het 

bestuur van de APDT-BeNe uitsluitsel geven.  



4. De trainingsmethoden gebruikt en geadviseerd door leden dienen gebaseerd te zijn op 

wetenschappelijke kennis en onderzoek. Er wordt eveneens verondersteld dat deze methoden 

het resultaat zijn van praktische ervaring. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van 

experimentele technieken, moet de cliënt, en, indien van toepassing, ook de dierenarts, 

hierover worden ingelicht. Leden zullen hun cliënten steeds volledig informeren over de 

gebruikte technieken en de onderliggende motivatie om deze methoden toe te passen. Indien 

het gebruik van bepaalde technieken mogelijke risico’s inhoudt of gepaard gaat met eventuele 

nadelen, dient de trainer de cliënt hierover op voorhand in te lichten. Leden dienen te 

voorkomen dat hun cliënten onrealistische verwachtingen gaan koesteren met betrekking tot 

het resultaat van de training of het gebruik van bepaalde technieken. 

 

5. Leden mogen gebruik maken van het APDT-BeNe logo samen met woord ‘LID’ en vermelding 

van het lidmaatschapsnummer of met de woorden ‘LID APDT-BeNe’ en het 

lidmaatschapsnummer zonder het logo. Bij verwijzing naar de APDT dienen zij steeds het 

lidmaatschapsnummer te vermelden. 

 

6. Wanneer leden samenwerken met assistenten die geen lid zijn van de APDT-BeNe, verplichten 

zij zich ertoe om er voor te zorgen dat deze zich gedragen volgens de gedragscode van de 

APDT-BeNe. 

 

 

Verplichtingen 

Leden zijn verplicht: 

1. Om akkoord te gaan met deze gedragscode en zich eraan te houden. Een exemplaar dient 

‘voor akkoord’ getekend te worden en teruggstuurd naar het secretariaat.  

2. Om zich aan de regels, reglementen en verklaringen van de vereniging te houden.  

3. Om het jaarlijkse lidmaatschapsgeld te betalen.  

4. Om te bevestigen dat lidmaatschap van de APDT enkel gebruikt kan worden door natuurlijke 

personen.  

5. Om een beroepsmatige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  

6. Om geen misleidende reclame of beweringen te maken.  

7. Om nooit hun lidmaatschap te gebruiken om de indruk te wekken dat zij spreken in naam van 

de APDT bij het aanprijzen van één of ander product.  

8. Om ten alle tijde het beroepsgeheim te bewaren en geen informatie van de cliënt vrij te geven 

aan derden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.  

9. Om bij het beëndigen van het lidmaatschap alle vermeldingen van lidmaatschap op middelen 

gebruikt in communicatie (bv. drukwerk, website, briefpapier) binnen 2 maanden te 

verwijderen.  

10. Om hun vakkennis op peil te houden (zie geldigheid van het lidmaatschap). 
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Geldigheid van het l idmaatschap 

 

Het lidmaatschap heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Het lidmaatschap verliest echter zijn 

geldigheid indien: 

- Het jaarlijks lidgeld niet betaald wordt. 

- Indien het lid niet meer voldoet aan de criteria van APDT-BeNe. 

 

De criteria betreffen: 

- Op peil houden van vakkennis. 

- Slagen voor herbeoordelingen. 

- Blijvend naleven van de gedragscode. 

Om de kwaliteit van zijn leden te kunnen blijven garanderen en de doelstellingen te vrijwaren: 

1. Verplichten leden zich verder tot het op peil houden van hun vakkennis in het kader van de 

doelstellingen van APDT-BeNe. Zij dienen minstens 1 dag per jaar bijscholing te volgen ter 

waarde van 20 punten. Bijscholingen van een dagdeel zijn ter waarde van 10 punten. Apdt-

BeNe zal een lijst voorzien met alle geaccrediteerde nascholingen. Voor een nascholing die niet 

op de lijst staat maar mogelijks toch in aanmerking komt voor accreditatie kan het 

aanvraagformulier ingediend worden. 

Schriftelijk bewijs van deelname aan nascholing (voor min 20 punten) wordt jaarlijks bezorgd 

aan APDT-BeNe via de daartoe voorziene procedure en 

▪ Is aan dit criteria voldaan, dan kan het lidmaatschap behouden blijven. 

▪ Is aan dit criteria niet voldaan zal het lidmaatschap van het betreffende lid ontnomen 

worden zonder enige terugbetaling van het lidgeld. 

2. Verbind het bestuur zich er toe jaarlijks minstens 1 van de leden ad random te selecteren voor 

een herbeoordeling.  

▪ Is deze positief dan kan het lidmaatschap behouden blijven 

▪ Is deze negatief dan heeft het lid de kans zich binnen het jaar bij te scholen door het 

volgen van 2 relevante opleidingen en te slagen voor een 2de herbeoordeling binnen 

het jaar. Is ook deze 2de herbeoordeling negatief, dan zal het lidmaatschap van het 

betreffende lid ontnomen worden.  De kosten van de 2de herbeoordeling zijn voor de 

rekening van het lid. 

 

3. Beschikt de APDT-BeNe bovendien over een klachtencommissie. Hondenbezitters of anderen 

die van mening zijn dat een lid de gedragscode niet naleeft, kunnen een klacht deponeren bij 

de voorzitter van APDT-BeNe. Alle klachten worden besproken door het bestuur die een 

herbeoordeling kan uitvoeren indien de klacht gegrond lijkt. De procedure zal voorlopen zoals 

hierboven beschreven.  



Berechting 

Het bestuur van de APDT zal oordelen over elke inbreuk ten opzichte van de gedragscode of de 

statuten. Het bestuur heeft het recht om in geval van ernstige overtredingen het lidmaatschap te 

beëindigen.  

 

 

ERKENNINGSPROCEDURE van APDT-BeNe gewone leden 
 

Kandidaat leden moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

APDT-BeNe leden verzorgen onder andere gehoorzaamheidstraining voor puppy‘s, jonge en volwassen 

honden, in groepsverband en/of privé. Verder geven ze cursussen op het gebied van hondensport 

zoals behendigheid, Obedience, breitenport, speuren, fly-ball, dogfrisbee en doggy-dancing. 

Belgische en Nederlandse hondentrainers die de gedragscode onderschrijven, kunnen zich aansluiten 

bij APDT-BeNe.  

 

ERKENNINGSPROCEDURE VOOR GEWONE LEDEN VAN APDT-BeNe 

 

Kandidaat-leden vullen een aanvraagformulier voor het lidmaatschap in via de website. De criteria 

waarop de beoordeling is gebaseerd kan u terug vinden in de bijlagen. Voordat kandidaat-leden tot 

het lidmaatschap van de APDT worden toegelaten, worden zij beoordeeld volgens de gedragscode.  

De beoordeling 

Na het ontvangen van de ingevulde vragenlijst via de website, wordt het kandidaat lid op de hoogte 

gebracht van de naam en het adres van de beoordeler in zijn regio die contact zal opnemen het 

kandidaat lid. Het kandidaat lid heeft de mogelijkheid om een andere beoordeler te vragen. Ook de 

beoordeler zelf, mag eventueel om een alternatieve beoordeler verzoeken. In dat geval worden beide 

partijen hiervan op de hoogte gebracht en wordt de goedkeuring van het kandidaat lid gevraagd 

voordat er uiteindelijk een beoordeling plaatsvindt. Geen van de partijen hoeft uitleg te geven waarom 

ze een alternatieve regeling wensen.  

In samenspraak met de beoordeler wordt er een tijdstip afgesproken waarop de beoordeling kan 

doorgaan. Dit gebeurt tijdens een les gegeven door het kandidaat lid. De beoordelaar toetst of een 

kandidaad lid voldoet aan de voorwaarden die omschreven zijn in de gedragscode van de APDT-BeNe 

en om er zeker van te zijn dat de gebruikte methodes vriendelijk, eerlijk en effectief zijn. 

De beoordeler is er niet om de werkwijze van de aanvrager tegen zijn eigen werkwijze te beoordelen, 

maar om de standaard van training te beoordelen tegen de gedragscode van de APDT. De beoordeler 

heeft slechts het welzijn van de hond en zijn eigenaar voor ogen en is geselecteerd op zijn houding 

tegenover hondentraining.  
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Na beoordeling worden de kandidaat leden op de hoogte gesteld door een lid van de stuurgroep, en 

niet door de beoordeler, of de aanvraag gehonoreerd wordt.  

Indien de aanvraag gehonoreerd is, dient de contributie voldaan te worden. Na ontvangst hiervan krijgt 

het lid een lidmaatschapsnummer. Dit nummer en het logo kunnen gebruikt worden in advertenties en 

waar nodig.  

 

 

 
VERANTWOORDELIJKHEID 
 

Het bestuur van ‘APDT-BeNe’ heeft de bedoeling door het vastleggen van een gedragscode en 

beoordelingen uitstekende kwalificatie van APDT-BeNe leden te verzekeren, alsook de kwaliteit van 

hun werk. De groep ‘APDT-BeNe’ fungeert enkel als coördinator en kan echter onder geen enkel 

beding verantwoordelijk gesteld worden voor het door APDT-BeNe leden uitgevoerde werk. 

 

 

 

 

TARIFERING  
 

Ten einde de verschillende taken te kunnen realiseren betalen alle leden een jaarlijke bijdrage onder 

de vorm van lidgeld. Dit bedrag wordt vastgelegd door de stuurgroep, wordt jaarlijks gefactureerd aan 

alle leden en wordt aangepast op basis van de werkingskosten van de VZW. 

- het lidgeld is vastgesteld op 35 € 

- De bijdragen voor de beoordeling bedragen € 30,00 €.  

- Wanneer men later op het jaar lid wordt, vanaf oktober, betaalt een lid 15€ voor de rest van dat jaar. 

De datum van beoordeling geldt. 

De gegevens van de bankrekening: 

743-0207346-71 (APDT-BeNe, Oostmalle, België). 

IBAN BE49 7430 2073 4671 / BIC van KBC Bank: KREDBEBB  

 

 

 

 


