
Advies van de Raad voor Dierenwelzijn 
in verband met caudotomie bij honden (26/04/2010) 

 
 
Na een vraag van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus (KMSH) om voor sommige jachthondenrassen af 
te wijken van het verbod op caudotomie (verbod in voege sinds 01/01/2006

1
) heeft de wetenschappelijke 

medewerker van de Raad voor Dierenwelzijn het wetenschappelijk rapport van november 2006 in verband met 
caudotomie bij sommige hondenrassen geactualiseerd.  
 
Deze aanvraag tot afwijking is gebaseerd op het risico van verwondingen aan de staart bij sommige 
hondenrassen wanneer zij ingezet worden voor de jacht in bepaalde biotopen. De KMSH voert bovendien aan 
dat het verbod op caudotomie bij tal van jachthonden van de rassen in kwestie niet wordt nageleefd. Dit leidt 
tot een onwettige concurrentie voor de kwekers die het verbod wel in acht nemen. 
 
De actualisering van het wetenschappelijk rapport werd afgerond in januari 2010 en de vertegenwoordigers 
van de KMSH werden gehoord tijdens een vergadering van het bureau van de Raad voor Dierenwelzijn die 
plaats vond op 10/03/2010. 
 
Het wetenschappelijke rapport bevestigt dat caudotomie uitgevoerd zonder anesthesie, een intense pijn 
veroorzaakt, alleszins op het moment van de operatie. De pijn kan gedurende enkele dagen tot enkele jaren 
aanhouden, onder meer omwille van pathologische verschijnselen die zich kunnen voordoen als gevolg van de 
operatie. Uit het rapport blijkt ook dat geen enkele wetenschappelijke studie de zoötechnische redenen voor 
caudotomie aantoont. 
 
De Raad voor Dierenwelzijn stelt vast dat geen nieuwe afdoende elementen aangebracht worden om het 
verbod op caudotomie geheel of gedeeltelijk te herzien. Er is momenteel geen wetenschappelijk of empirisch 
bewijs dat bepaalde jachthondenrassen meer risico lopen op verwondingen aan de staart tijdens het jagen in 
bepaalde biotopen. Bovendien bestaat het risico dat een derogatie zou leiden tot een veralgemening van 
caudotomie voor deze rassen. Bijgevolg kan de Raad de conclusies van het vorige wetenschappelijke rapport  
alleen maar bevestigen.  
 
Het advies van de Raad voor Dierenwelzijn is dan ook dat het verbod op caudotomie moet behouden blijven. 
Bovendien wijst de Raad voor Dierenwelzijn er op dat een versterkte controle op de naleving van het verbod 
op caudotomie bij jachthonden noodzakelijk is.  
 
 

                                                   
1
 K.B. van 17/05/2001 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.  


