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Betreft Stand van zaken couperen paardenstaarten

Geachte Voorzitter,
Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit van 29 juni 2010 informeer ik u met deze brief over het
couperen van paardenstaarten. Dit naar aanleiding van het aftreden van drie
bestuursleden bij afdeling Limburg van de Koninklijke Vereniging Het Nederlands
Trekpaard en Haflinger (KVTH).
Op 21 juni 2010 heeft een drietal leden van het Limburgse afdelingsbestuur van
de KVTH hun functie als lid van het afdelingsbestuur neergelegd. In de algemene
brief, die de drie afgetreden bestuursleden uit hebben doen gaan, stellen zij dat er
binnen de Nederlandse landsgrenzen illegaal gecoupeerd wordt.
In een nader gesprek heb ik het landelijke bestuur van de KVTH om opheldering
gevraagd over deze zaak. Het aftreden betreft hier vooral een interne bestuurszaak van de afdeling Limburg over meerdere onderwerpen. Van het illegaal
couperen van paardenstaarten binnen de Nederlandse grenzen is de KVTH niets
gebleken. Er zijn tot op heden door controlerende instanties geen overtredingen
met betrekking tot het coupeerverbod in Nederland geconstateerd.
Het couperen van paardenstaarten is sinds 2001 binnen de Nederlandse
landsgrenzen verboden. Het couperen is in de ons omringende landen wel
mogelijk. Ik zal in Brussel inbrengen voorstander te zijn van het verbod op het
couperen van staarten bij paarden.
De KVTH heeft sinds januari 2009 de beleidslijn omtrent het couperen verder
uitgestippeld en op verzoek van mij is er door de KVTH een communicatieplan
opgesteld inzake het standpunt van het stamboek rondom het ingrepenbesluit. Dit
communicatieplan is op de website www.kvth.nl beschikbaar. De KVTH draagt
actief de boodschap uit dat het couperen van paardenstaarten maatschappelijk
niet gewenst is. Zij zien een toename van het aantal (trekpaarden)veulens dat de
staart behoudt. Sinds dit jaar worden jonge veulens, die ter keuring worden
aangeboden op regionale keuring gemonitord op het hebben van een staart.
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Ik heb de recente cijfers opgevraagd. Daaruit blijkt dat van de 41 veulens, die ter
keuring aangeboden worden, er 30 veulens een staart hebben. Ik heb de KVTH
gevraagd deze gegevens te blijven monitoren en op te nemen in de voortgangsrapportage van het Plan van Aanpak Paardenwelzijn 2010.
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