
Koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met 
het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de 
diersoort 

 
Gewijzigd bij: 
 
(1) KB van 17 december 2008 
 
Artikel 1. De in de bijlage opgesomde ingrepen bij gewervelde dieren zijn toegestaan onder de daarin 
vermelde voorwaarden, overeenkomstig artikel 17bis, § 2, 3°, van de wet van 14 augustus 1986 
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. 
 
Art. 2. Dit besluit en artikel 17bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren treden in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op die waarin dit 
besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 
 
Art. 3. Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en Onze Minister van 
Landbouw en Middenstand zijn belast, ieder wat hen betreft, met de uitvoering van dit besluit.



Bijlage 
 

DIERSOORT TOEGESTANE 
AMPUTATIE 

BIJZONDERE 
VOORWAARDEN 

VERDOVING/ 
SEDATIE 

A. Runderen 1° Brandmerken      is nog tot 1.1.2002 
toegestaan en uitsluitend op 
de witbehaarde delen van 
dieren waar vriesbranden 
niet toegepast kan worden 

sedatie vereist 

 2° vriesbranden niet bepaald geen vereist 

 3° Castratie uitsluitend met behulp van 
chirurgische methode  

verdoving vereist 

  of met behulp 
van  hemostatische tang 

sedatie vereist 

                           
              

4° Vasectomie niet bepaald verdoving vereist 

 5° Verwijderen van de 
bijtepels  

uitsluitend met behulp van 
chirurgische methode of 
met behulp van 
hemostatische tang 

sedatie vereist 

 6° Perforeren van het 
neusseptum 

uitsluitend voor het 
plaatsen van een neusring 
bij stieren met gepaste tang 

niet vereist 

 7° Onthoornen mag slechts gebeuren 
indien noodzakelijk voor de 
veiligheid en de 
bescherming van het 
personeel en de overige 
dieren 

verdoving vereist 

 8° Verwijderen van 
de hoorngroeipunt bij 
de kalveren 

slechts door middel van 
thermocauterisatie tot de 
leeftijd van twee maanden 

verdoving vereist 

 9° Perforeren of inkepen 
van het oor  

slechts voor het plaatsen 
van oormerken en 
oorplaatjes 

niet vereist 

B. Paarden, ezels, 
muilezels, 
muildieren 

1° Brandmerken nog toegestaan tot 1.1.2002 sedatie vereist 

 2° Vriesbranden niet bepaald geen vereist 

 3° Castratie slechts door middel van 
chirurgische methode of 
met behulp van 
hemostatische tang 

verdoving vereist 

C. Schapen 1° Castratie uitsluitend door middel van 
chirurgische methode of 
met behulp van  sedatie 
vereist hemostatische tang 

verdoving vereist 

 2° Staart amputatie 1. slechts bij ooien  

  2. vulva moet bedekt 
blijven 

 

  3. slechts door middel van 
chirurgische methode 

sedatie vereist vanaf de 
leeftijd van twee weken 

 3° Perforeren of inkepen 
van het oor 

slechts voor het plaatsen 
van oormerken en 
oorplaatjes 

niet vereist 



 4° Verwijderen 
hoorngroeipunt 

mag slechts door 
thermische cauterisatie 

verdoving vereist 

 5° Verwijderen van 
de bijtepels 

uitsluitend door middel van 
chirurgische methode of 
met behulp van 
hemostatische tang 

sedatie vereist vanaf de 
leeftijd van 6 weken 

D. Geiten 1° Castratie uitsluitend door middel van 
chirurgische methode 

verdoving vereist 

  of met behulp van de 
hemostatische tang 

sedatie vereist 

 2° Verwijderen 
hoorngroeipunt   

mag slechts door 
thermische cauterisatie 

verdoving vereist 

 3° Perforeren of inkepen 
van het oor 

slechts voor het plaatsen 
van oormerken en 
oorplaatjes 

niet vereist 

 4° Verwijderen van 
de bijtepels 

uitsluitend door middel van 
chirurgische methode of 
met behulp van de 
hemostatische tang 

sedatie vereist vanaf de 
leeftijd van 6 weken 

E. Varkens 1° Castratie Uitsluitend met de chirurgische 
methode, op een andere wijze 
dan door het scheuren van 
weefsels (1) 

bij dieren ouder dan 7 dagen 
mag de ingreep alleen onder 
anesthesie en met langdurige 
analgesie worden uitgevoerd 
door een dierenarts (1) 

 2° Knippen van de tanden mag niet routinematig gebeuren 
maar slechts als op het bedrijf 
blijkt dat de uiers van zeugen en 
oren of staarten van de varkens 
verwond zijn ingevolge het niet 
knippen en nadat nagegaan 
werd of deze problemen niet door 
een wijziging van de 
bedrijfsvoering voorkomen of 
verholpen kunnen worden (1) 

bij dieren ouder dan 7 dagen 
mag de ingreep alleen onder 
anesthesie en met langdurige 
analgesie worden uitgevoerd 
door uitgevoerd door een 
dierenarts (1) 

 3° Amputatie van de staart mag niet routinematig gebeuren, 
maar slechts in die gevallen waar 
staartbijten niet door een 
wijziging van de bedrijfsvoering 
voorkomen of verholpen kan 
worden (1) 

bij dieren ouder dan 7 dagen 
mag de ingreep alleen onder 
anesthesie en met langdurige 
analgesie worden uitgevoerd 
door een dierenarts (1) 

 4° Perforeren en inkepen 
van het oor 

mag slechts gebeuren voor 
het plaatsen van oormerken 
en oorplaatjes 

niet vereist 

 5° Perforeren van het 
neusseptum 

uitsluitend voor het 
plaatsen van een neusring 
bij varkens die buiten op 
zachte ondergrond 
gehouden worden en 
fokberen 

niet vereist 

F. 
Pluimvee, vogels 

1° Wegnemen van minder 
dan een derde van de bek 

1. mag niet routinematig 
gebeuren maar slechts in die 
gevallen waar kannibalisme niet 
door een wijziging van de 
bedrijfsvoering voorkomen of 
verholpen kan worden 
2. mag enkel worden uitgevoerd 

niet vereist 



door gekwalificeerd personeel bij 
jonger dan 10 dagen 
3. mag slechts bij kippen, 
kalkoenen en fazanten (1) 

 2° Wegnemen van de eerste 
phalanx van de achterste en 
middelste teen 

uitsluitend bij mannelijke 
kuikens jonger dan 72 uren 
en bestemd voor de 
reproductie 

niet vereist 

 3° Verwijderen van 
de groeipunt van de sporen 

uitsluitend bij mannelijke 
kuikens jonger dan 72 uren 
en bestemd voor de 
reproductie 

niet vereist 

 4° Leewieken 1. mag niet routinematig 
gebeuren, maar slechts in 
die gevallen waar de 
mogelijkheid tot vliegen 
moet worden ingeperkt om 
ernstiger lijden te 
voorkomen : 
- bij siervogels en voor 
pluimvee die gewoonlijk in 
niet afgesloten ruimten 
gehouden worden om het 
ontsnappingsrisico te 
beperken; 
- bij voor de productie 
gehouden fazanten, 
patrijzen en parelhoenders 
om verwondingen door 
opvliegen te vermijden 
2. uitsluitend chirurgische 
methode of door middel 
van thermocauterisatie 3. 
mag slechts gebeuren tot de 
leeftijd van 10 d. bij de 
ganzen, eenden, zwanen en 
72 u. bij de andere soorten 

 

G. Honden 1° Castratie of sterilisatie chirurgische methode verdoving vereist 

 2° Wegnemen 
van wolfsklauwtjes 

chirurgische methode niet vereist tijdens vier 
eerste levensdagen 

 3° Staart amputatie nog toegestaan tot 1.1.2006 
chirurgische methode 

niet vereist tijdens 
vier eerste levensdagen 

H. Katten 1° Castratie of sterilisatie chirurgische methode verdoving vereist 

 2° Verwijderen van stukjes 
oorschelp 

mag slechts voor 
identificatie van 
zwerfkatten 

niet vereist 

 

  
 


