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Vraag:  

Ik dacht dat in de nabije toekomst het couperen van biggenstaarten verboden zou worden, 

maar ik vind hierover geen informatie op internet (enkel over het verbod op het routinematig 

couperen). Klopt dit wel, en zo ja wanneer gaat dit in voege? 

Antwoord: 

Het couperen van een deel van de staarten bij varkens is toegestaan in de Europese Unie 

(Europese Richtlijn 2008/120, K.B. van 15 mei 2003 betreffende de bescherming van 

varkens in varkenshouderijen). Het couperen mag echter sinds 2001 niet routinematig 

gebeuren. Vooraleer men besluit om te couperen moet men maatregelen treffen om 

staartbijtgedrag te voorkomen. Meestal liggen er meerdere oorzaken (multi-factorieel 

probleem) aan de basis van een staartbijtprobleem. Oorzaken die reeds met staartbijten in 

verband werden gebracht zijn: genetische aanleg, geslacht, voedersamenstelling, leeftijd en 

gewicht, seizoeneffect, stalklimaat, gezondheidsstatus, bezettingsgraad, dierkarakter, 

huisvesting en hokverrijking. Men moet eerst alternatieve methodes zoals de omgeving en 

de bezettingsdichtheid aanpassen, vooraleer men kan besluiten om staarten te couperen.  

Volgens de richtlijn (2008/120) mag het couperen van staarten bij biggen jonger dan 7 dagen 

worden uitgevoerd door een bekwaam en ervaren persoon of een dierenarts. Dit met behulp 

van adequate hulpmiddelen en onder hygiënische omstandigheden. Als de dieren ouder zijn 

dan 7 dagen, moet het couperen worden uitgevoerd door een dierenarts onder anesthesie 

en met aanvullende langdurige pijnstilling. 

De EU verbiedt het staart couperen dus niet volledig, maar betreurt dat nog steeds een zeer 

groot deel van de varkensstaarten worden gecoupeerd. Bovendien zijn er tussen de lidstaten 

verschillen in de interpretatie van de term ‘routinematig’. Het is dus goed mogelijk dat er in de 

toekomst striktere richtlijnen zullen komen met betrekking tot de voorwaarden om nog al dan 

niet te mogen couperen, met als uiteindelijke doelstelling het couperen achterwege te kunnen 

laten. Zo kan men in sommige lidstaten al niet couperen als de bezettingsdichtheid niet 

aanzienlijk lager is dan wat wettelijk als maximum geldt. 

Om de varkenshouders te stimuleren om het couperen achterwege te laten zonder extra 

risico’s op staartbijten, stelde het beleidsdomein Landbouw en Visserij, in samenwerking met 

de dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid recent (juni 2013) een folder 

'Staartbijten voorkomen zonder couperen' op. De folder beschrijft de achterliggende 

oorzaken en/of risicofactoren van staartbijten en somt de mogelijke preventieve maatregelen 

en behandelingen op. 

Meer informatie over de oorzaken, symptomen en demoproeven rond staartbijten vindt u 

terug op de website Diereninformatie (Onderzoeksgroep Dier & Welzijn van Thomas More 

Kempen). 

mailto:info@varkensloket.be
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:047:0005:0013:NL:PDF
http://www.fpw.be/legislation/doc/fgov/FGOV_AR_15mai2003.pdf
http://www.varkensloket.be/Portals/63/Documents/GR_201302_Staartbijten_voorkomen_zonder_coupure_DIGIdef.pdf
http://www.diereninformatie.be/varkens/omgevingsverrijking/oorzaken
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Onderstaande persoon werd geconsulteerd en heeft een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering 
van dit antwoord: 

- Suzy Van Gansbeke – Vlaamse overheid, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 

 

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt 

evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet 

af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot 

het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld 

kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord. 

 

 


