Amendement ten behoeve van de 42e AV van de Raad van Beheer op kynologische gebied in
Nederland d.d. 3 december 2016.
Namens de Picardische Herdershonden Club Nederland, gesteund door de hieronder vermelde
verenigingen, wordt het amendement ingediend:
Voorstel om in agendapunt 6 “voorstel tot aanpassing KR inzake couperen (diverse artikelen)” de
voorgestelde KR wijzigingen:
Artikel III.14 (nieuw per 1 januari 2018)
1. De inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding wordt geweigerd, indien
(..)
k.de betrokken hond aan de oren is gecoupeerd; en in Nederland geboren is na 1 oktober 1996. De
hond kan wel worden geïdentificeerd maar heeft geen recht op een Stamboom;
(..)
m. de betrokken hond aan de staart is gecoupeerd en in Nederland geboren is na 31 augustus 2001
dan wel aan de staart gecoupeerd is en in het buitenland geboren is nadat daar een wettelijk
coupeerverbod van kracht is geworden dan wel aan de staart is gecoupeerd en in het buitenland is
geboren op of na 1 januari 2018. De hond kan wel worden geïdentificeerd maar heeft geen recht op
een Stamboom. Dit lid is niet van toepassing op een hond die beschikt over een “Medische verklaring
geamputeerde staart of geboorte staartloze pup”, conform artikel I.4. onder ‘t

Artikel IV.17 (nieuw per 1 januari 2018)
1.Een hond kan slechts voor een Expositie worden ingeschreven door het inschrijfformulier volledig
ingevuld en ondertekend aan de Organisator in te zenden en het inschrijfgeld over te maken op de
wijze als op het inschrijfformulier is aangegeven.
2.Op het inschrijfformulier moet de Exposant verklaren:
(..)
c. dat de door hem ingeschreven hond in Nederland is geboren en na 31 augustus 2001 niet aan de
staart gecoupeerd is of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de staart gecoupeerd is en in het
buitenland is geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel dat hij
ten aanzien van deze hond beschikt over een “Medische verklaring geamputeerde staart of geboorte
staartloze pup”.
d. dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd. en in Nederland geboren na
30 april 1989 of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in het
buitenland is geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden dan wel dat
de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in het buitenland geboren is na 30
september 1996.

Artikel IV.29 (nieuw per 1 januari 2018)
1. Gediskwalificeerd worden:
a. honden die aan beide ogen blind of aan beide oren doof zijn;
b. reuen, die niet in het bezit zijn van twee normale testikels, die volledig in het scrotum zijn ingedaald,
tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven;
c. aan de oren gecoupeerde honden; die in Nederland geboren zijn na 30 april 1989 of aan de oren
gecoupeerde honden die in het buitenland zijn geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van
kracht is geworden dan wel aan de oren gecoupeerde honden die in het buitenland geboren zijn na 30
september 1996;
d. aan de staart gecoupeerde honden, die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of aan de
staart gecoupeerde honden die in het buitenland zijn geboren nadat aldaar een wettelijk
coupeerverbod van kracht geworden is, tenzij ten aanzien van deze honden een “Medische verklaring
geamputeerde staart of geboorte staartloze pup” wordt overlegd.
2. De Organisator kan honden als bedoeld in het eerste lid onder b, c en d, die in strijd met artikel
IV.24 tot de Expositie zijn toegelaten, onderscheidenlijk in strijd met artikel IV.17 lid 2 onder c en d
voor de Expositie zijn ingeschreven, alsnog doen verwijderen.

3. De Organisator mag honden die aan de oren of de staart zijn gecoupeerd niet toe laten, tenzij ten
aanzien van deze hond een “Medische verklaring geamputeerde staart of geboorte staartloze pup” is
overlegd.

Artikel IV.31 (vervallen per 1 januari 2018)
1. Honden, die behoren tot Rassen, waarbij het gebruik bestaat of bestond om staarten te couperen
en die de staart in natuurlijke staat hebben behouden, mogen om die reden bij de keuringen niet
achtergesteld worden bij honden die wel gecoupeerd zijn.
2. Honden, die behoren tot Rassen, waarbij het gebruik bestaat of bestond om oren te couperen en
die de oren in natuurlijke staat hebben behouden, mogen om die reden bij de keuringen niet
achtergesteld worden bij honden die wel gecoupeerd zijn.

Artikel V.2 (nieuw per 1 januari 2018)
1. Honden, die aan de oren gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 30 april 1989 of
honden die aan de oren gecoupeerd zijn en in het buitenland geboren zijn nadat daar een wettelijk
coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel honden die aan de oren gecoupeerd zijn en in het
buitenland geboren zijn na 30 september 1996, mogen niet voor krachtens dit hoofdstuk
gereglementeerde wedstrijden, examens en praktijkproeven worden ingeschreven of daar worden
toegelaten.
2. Honden, die in Nederland geboren zijn en na 31 augustus 2001 aan de staart gecoupeerd zijn dan
wel honden die aan de staart gecoupeerd zijn en in het buitenland geboren zijn nadat daar een
wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet voor krachtens dit hoofdstuk
gereglementeerde wedstrijden, examens en praktijkproeven worden ingeschreven of daar worden
toegelaten, tenzij ten aanzien van deze honden een “Medische verklaring geamputeerde staart of/
geboorte staartloze pup” kan worden overgelegd.

te wijzigen in:

Artikel III.14 (nieuw per 1 januari 2018)
1. De inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding wordt geweigerd, indien
(..)
k.de betrokken hond aan de oren is gecoupeerd; en in Nederland geboren is;
(..)
m. de betrokken hond aan de staart is gecoupeerd en in Nederland geboren is dan wel aan de staart
gecoupeerd is en in het buitenland geboren is nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is
geworden. Dit lid is niet van toepassing op een hond die beschikt over een “Medische verklaring
geamputeerde staart of geboorte staartloze pup”, conform artikel I.4. onder ‘t
Artikel IV.17 (nieuw per 1 januari 2018)
1.Een hond kan slechts voor een Expositie worden ingeschreven door het inschrijfformulier volledig
ingevuld en ondertekend aan de Organisator in te zenden en het inschrijfgeld over te maken op de
wijze als op het inschrijfformulier is aangegeven.
2.Op het inschrijfformulier moet de Exposant verklaren:
(..)
c. dat de door hem ingeschreven hond in Nederland is geboren niet aan de
staart gecoupeerd is of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de staart gecoupeerd is en in het
buitenland is geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel dat hij
ten aanzien van deze hond beschikt over een “Medische verklaring geamputeerde staart of geboorte
staartloze pup”.
d. dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd.

Artikel IV.29 (nieuw per 1 januari 2018)
1. Gediskwalificeerd worden:
a. honden die aan beide ogen blind of aan beide oren doof zijn;
b. reuen, die niet in het bezit zijn van twee normale testikels, die volledig in het scrotum zijn ingedaald,
tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven;
c. aan de oren gecoupeerde honden;
d. aan de staart gecoupeerde honden, die in Nederland geboren zijn of aan de
staart gecoupeerde honden die in het buitenland zijn geboren nadat aldaar een wettelijk
coupeerverbod van kracht geworden is, tenzij ten aanzien van deze honden een “Medische verklaring
geamputeerde staart of geboorte staartloze pup” wordt overlegd.
2. De Organisator kan honden als bedoeld in het eerste lid onder b, c en d, die in strijd met artikel
IV.24 tot de Expositie zijn toegelaten, onderscheidenlijk in strijd met artikel IV.17 lid 2 onder c en d
voor de Expositie zijn ingeschreven, alsnog doen verwijderen.
3. De Organisator mag honden die aan de oren zijn gecoupeerd niet toe laten.
Artikel IV.31 (nieuw per 1 januari 2018)
1. Honden, die behoren tot Rassen, waarbij het gebruik bestaat of bestond om staarten te couperen
en die de staart in natuurlijke staat hebben behouden, mogen om die reden bij de keuringen niet
achtergesteld worden bij honden die wel gecoupeerd zijn.
2. vervalt

Artikel V.2 (nieuw per 1 januari 2018)
1. Honden, die aan de oren gecoupeerd zijn mogen niet voor krachtens dit hoofdstuk
gereglementeerde wedstrijden, examens en praktijkproeven worden ingeschreven of daar worden
toegelaten.
2. Honden, die in Nederland geboren zijn aan de staart gecoupeerd zijn dan
wel honden die aan de staart gecoupeerd zijn en in het buitenland geboren zijn nadat daar een
wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet voor krachtens dit hoofdstuk
gereglementeerde wedstrijden, examens en praktijkproeven worden ingeschreven of daar worden
toegelaten, tenzij ten aanzien van deze honden een “Medische verklaring geamputeerde staart of/
geboorte staartloze pup” kan worden overgelegd.

Het bezwaar in deze is dat honden die in het land van herkomst zijn gecoupeerd aan de oren en/of
staart, waarbij het in het land van herkomst geen verboden handeling is, hierdoor geweigerd worden
voor opname in het NHSB. Wat betekent dat de genenpool van een aantal rassen nog verder beperkt
wordt door uitsluiting vanwege een ingreep zonder dat hier sprake is van uitsluiting vanwege
gezondheidsaspecten.
In de inleiding van agendapunt 6 wordt gesproken over de Wet dieren, artikel 2.8, waarin wordt
verwezen naar verboden handelingen in Nederland, hetgeen inhoudt dat het couperen van honden
in Nederland verboden is. Ook wordt gesproken over artikel 2.15 en artikel 2.16 van de Wet dieren,
waarin een verbod is opgenomen om dieren tentoon te stellen dan wel te vertonen wanneer volgens
artikel 2.8 een verboden ingreep is verricht. Dit houdt in dat het verboden is om honden die in
Nederland zijn gecoupeerd tentoon te stellen dan wel te vertonen. Echter, dit gaat niet op voor de
honden die gecoupeerd zijn in het buitenland. Deze honden vallen buiten de Nederlandse wetgeving
daar het couperen niet in Nederland heeft plaats gevonden.
Er wordt bovendien aangehaald dat het bestuur van de FCI een wereldwijd coupeerverbod zal
doorvoeren. In de FCI Circulaire 8/2016 welke wordt aangehaald, wordt echter enkel besproken dat
er tijdens een keuring niet mag worden gediscrimineerd tussen gecoupeerde en ongecoupeerde

honden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen landen die een verbod hebben op het showen
van gecoupeerde honden en landen waarbij dit tot op heden niet verboden is. In het laatste geval
mag een keurmeester niet discrimineren tussen een gecoupeerde hond en niet-gecoupeerde hond.
Deze maatregel blijft van kracht tot 31 december 2024 volgens deze circulaire. Er is geen circulaire
beschikbaar waar een wereldwijd coupeerverbod wordt aangekondigd.
Geen van de in de inleiding geschetste wetgeving of circulaires spreken over een verbod van het
importeren van honden die gecoupeerd zijn. Daarom lijkt het ons ook noodzakelijk om het NHSB
open te honden voor honden die gecoupeerd zijn, waardoor de genetische diversiteit geen geweld
wordt aangedaan.
Hierbij een voorbeeld van een van de rassen waarbij couperen aan de staart aan de orde is in
verschillende landen, de Welsh Corgi Pembroke. In Nederland zijn gerekend over de laatste 3 jaar,
2013, 2014 en 2015, is 40% van de geboren nesten voortgekomen uit één of twee gecoupeerde
ouderdieren. Het weigeren van honden met een gecoupeerde staart in het NHSB zou dus enorme
gevolgen hebben voor de populatie van dit ras in Nederland. Dit percentage bedraagt zelfs meer dan
50% als het gaat om de nesten die voldoen aan het VFR van de vereniging.
Wij vertrouwen u er op u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Maikel Koot
Picardische Herdershonden Club Nederland
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Vereniging van Herders- en Berghonden uit Zuid- en Oost-Europa en Azië
Vereniging “De Nederlandse Schapendoes”
Bearded Collie Vereniging Nederland
Airedale Terrier Club Nederland
Nederlandse Norwich Terrier Club
Zwitserse Witte Herder Vereniging Nederland
Nederlandse Ierse Wolfshond Club
The Newf Society
Vereniging de Weimarse Staande Hond
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland
Jack Russel Vrienden
IJslandse Honden Club
Rasvereniging de Tibetaanse Terriër
Bracco Italiano Club
Nederlandse Boxer Club
Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier
Scandia
Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond
Belgische Herder Club Nederland
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Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Curly Coated Retriever Club Nederland
Basset Griffon Vendéen Club Nederland
Kynologen Verbond Nederland
Cane Corso Club Nederland
Nederlandse Ierse Terrier Club
Nederlandse Poedelclub
Nederlandsche Briard Club
Nippon Inu
Australian Shepherd Club Nederland
Welsh Springer Spaniel Club
Welsh Cardigan Club Nederland
Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse
Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden
Nederlandse Welsh Corgi Club

