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       Aan:  Africhtingkeurmeesters, 
Werkhondenverenigingen 

        T.a.v. de secretaris  
     

 Per E-Mail. 
 
Onderwerp : coupeerverbod 
Ons kenmerk : CWH GB-19-132 
Uw kenmerk : 
Bijlage  : lijst landen inzake couperen 
    FCI guidline 
CC.  : Decker Jur RvB, Dokkum Dieuwke RvB, Snip Marjolein RvB, Jansen Frans FCI,   
                            mr. J. Fieret, CWH. 
 
 
         Gaanderen, 26 september 2019. 
 
 
Geachte dames en heren keurmeesters, geacht bestuur, 
 
 
Begin september stuurde de CWH u een e-mail met daarin informatie over het couperen van 
honden in relatie met examens en wedstrijden. 
Reden hiervoor was het feit dat de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 22 juni 
2019 het besluit heeft genomen om alle regels met betrekking tot het couperen van de oren 
en de staart vanaf 1 augustus 2019 uit het Kynologisch Reglement (KR) te schrappen. 
Vanaf dat moment geldt dus alleen nog de Nederlandse wetgeving en de guidlines van de FCI. 
 
De CWH houdt zich uiteraard aan het wettelijk coupeerverbod maar ziet dat voor een enkele 
gecoupeerde hond die nu nog in onze sport actief is, een probleem ontstaat. 
De opvatting van de CWH is altijd het volgen van het K.R. en van de eigen reglementen.       
Ook de reglementen van de FCI, voor zover deze niet worden gedekt door het K.R. worden 
gevolgd. 
 

Commissie Werkhonden 
 Ingesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland  
 

Secretaris:                                                
G. Besselink     
Oeverstraat 12                                             
7011 CH Gaanderen    
Tel. 0315-325665                                                                        
e-mail: cwh@raadvanbeheer.nl  
website: www.houdenvanhonden.nl  
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Na het uitgaan van deze e-mail is één hond op een examen geweigerd en één hond heeft 
examen gedaan terwijl de afspraak op dat moment was dat dit niet was toegestaan. 
 
Hierna is wat commotie ontstaan omdat de uitleg van de geldende wettelijke regels ondui-
delijk blijkt te zijn. 
Om deze reden heeft de CWH aan de Raad van Beheer verzocht, een uitspraak in deze case te 
doen. 
 
Na overleg binnen de raad van beheer en een analyse van komende en huidige wetgeving, 
blijkt nu dat op dit moment de wettelijke regels (nog) niet zijn gewijzigd en dat de bericht-
geving op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onjuist en op zijn 
minst voorbarig is. Velen zijn daardoor op het verkeerde been gezet. 
Dit betekent dat in Nederland gecoupeerde honden niet mogen deelnemen aan tentoon-
stellingen, proeven en wedstrijden. Echter als de staart van een hond op medische grond zijn 
gecoupeerd of geamputeerd, wordt deelname van zo’n hond niet geweigerd op vertoon van 
de veterinaire verklaring.  Datzelfde geldt als de hond komt uit een EU-land waar het couperen 
van de staart (nog) is toegestaan.     
Er zijn nieuwe wettelijke regels rondom het couperen in de maak. Daarin wordt echter voor-
alsnog alleen gesproken over shows en keuringen.  
Ook aan de FCI is gevraagd om een reactie en hier wordt de CWH verwezen naar de Guidline 
die hierover is verschenen. (zie bijlage 1). 
Voorts is er een actuele lijst van coupeerverboden per land voorhanden. (zie bijlage 2) 
 
Alles resumerend komt de CWH tot de conclusie dat zij te voorbarig heeft geconcludeerd dat 
geen hond met een gecoupeerde staart meer mag worden toegelaten tot onder de CWH 
vallende evenementen. 

 
 
Met vriendelijke groet, namens de CWH 
 
Gerard Besselink 
Secretaris CWH 
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Bijlage 1 
 

WERELDWIJD VERBOD OP HET COUPEREN VAN OREN EN STAARTEN  

(Nieuwsbericht 12-03-2016)  

Honden met gecoupeerde staarten en/of oren kunnen, na een overgangsperiode, niet meer 
deelnemen aan FCI-gereglementeerde shows- en/of evenementen. Het couperen van oren en 
staarten bij honden wordt verboden, waar dan ook in de wereld. Het couperen van staarten en 
oren is in Nederland en in vele Europese landen en andere delen van de wereld al lang 
verboden. Er zijn nog landen in de wereld waar nog géén coupeerverbod is ingevoerd.             
Het bestuur van de FCI heeft een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de 
situatie die is ontstaan na publicatie van enkele ras standaarden die werden aangepast op 
basis van nieuwe nationale wetgeving in het land van oorsprong van het betreffende ras.              
Deze wetgeving die een verbod op het couperen van staarten en oren inhoudt, is daar recent 
van toepassing geworden. In een aantal landen in de wereld is het inzicht in dierenwelzijn nog 
niet zo doorgevoerd en gemeengoed geworden als dat gelukkig wel is in vele andere landen in 
de wereld. Jaren geleden toen het coupeerverbod in Nederland is ingevoerd heeft onze 
overheid de fokkers en de branche jaren de tijd gegeven om de nieuwe wetgeving te imple-
menteren en uitvoerbaar te maken. Deze zelfde procedure stelt het bestuur van de FCI nu voor 
om dit wereldwijd door te gaan voeren, ongeacht of landelijke wetgeving van toepassing is of 
wordt. Dit door alle landen de mogelijkheid te geven om te komen tot een verbod op het 
couperen van honden aan oren en staarten. Indien de landelijke overheid niet is te overtuigen 
van dit noodzakelijke verbod, dan zal de landelijke Kennel Club op basis van het handhaven van 
de ras standaard het couperen verbieden. Het bestuur van de FCI heeft hierbij het belang van 
de fokkers en hun honden in overweging genomen en om een duidelijke richtlijn naar de FCl-
keurmeesters uit te zetten, alsmede het voorkomen van problemen bij het beoordelen van de 
rassen waar ook in de wereld. De FCI nam daartoe de navolgende beslissing:  

1. Voor landen waar een formeel verbod op gecoupeerde honden is, geldt dat er géén moge-
lijkheid meer is om gecoupeerde honden op FCI gereglementeerde shows-evenementen uit te 
brengen.  

2. Voor landen waar nog géén verbod op gecoupeerde honden is, geldt dat honden van rassen 
waarin couperen (nog) gebruikelijk is, in een overgangstermijn nog zonder restricties geshowd 
worden op FCI gereglementeerde shows en evenementen. Het is keurmeesters niet toegestaan 
tijdens de keuringen enig onderscheid te maken tussen gecoupeerde en niet-gecoupeerde 
honden. Deze maatregelen zijn effectief vanaf de datum van publicatie tot 31 december 2024. 
Met deze maatregel krijgen alle Kennel Clubs waar ook ter wereld de tijd om beleid te 
ontwikkelen met de nationale overheid om een nationaal coupeerverbod van kracht te doen 
krijgen en/of haar fokkers en liefhebbers te overtuigen dat het couperen van oren en staarten 
niet meer geaccepteerd wordt door de wereld hondenorganisatie de FCI. Met dit besluit geeft 
de FCI een krachtig signaal af naar alle Kennel Clubs, fokkers en liefhebbers van honden waar 
dan ook in de wereld om te komen tot een wereldwijd verbod op het couperen van honden.  
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Bijlage 2. 

 
 
 


