
Geachte mevrouw Schouten, 

 

Op 14 maart 2017 heeft het Europees Parlement een rapport over minimumnormen voor de 

bescherming van konijnen in de veehouderij aangenomen. Het rapport vraagt de Europese 

Commissie de noodzaak van houderijsystemen met een beter welzijn voor konijnen in overweging te 

nemen en te komen met een voorstel voor minimumnormen. 

 

Inmiddels is een jaar verstreken. Concrete stappen zijn nog niet gezet en verspreid over Europa 

lijden nog steeds miljoenen konijnen in kooien. Het opsluiten van landbouwhuisdieren in kooien is 

onvergeeflijk. Het is een verouderde technologie die veel natuurlijke gedragingen van de dieren 

dwarsboomt: ze kunnen hun omgeving niet verkennen, geen gezelschap zoeken of zich juist niet 

alleen terugtrekken, niet rennen, en zich vaak zelfs niet uitstrekken. 

 

Terwijl in de EU, om redenen van dierenwelzijn, een verbod van kale batterijkooien voor legkippen 

van kracht is, blijft de konijnenhouderij achter. 99% van de konijnen die in de EU voor hun vlees 

gehouden worden leven in kleine, kale kooien die voor kippen als te wreed worden gezien. 

 

Daarom vraag ik u aan te dringen op een discussie over het rapport van het Europees Parlement 

over de minimumnormen voor de bescherming van konijnen in de veehouderij, in een van de 

aanstaande vergaderingen van de Landbouwraad gedurende het Bulgaarse voorzitterschap. 

 

Burgers van de EU tonen een overweldigende steun voor het verbeteren van het welzijn van 

konijnen in de veehouderij. 82% van de Europese burgers steunt betere welzijnseisen voor 

landbouwdieren. In mei 2016 overhandigde Compassion in World Farming meer dan 600.000 

handtekeningen van Europese burgers aan uw voorganger, staatssecretaris Van Dam in zijn functie 

van voorzitter van de Landbouwraad. Zij riepen op tot een verbod van het gebruik van kooien voor 

konijnen in de veehouderij. 

 

Ik vraag u en uw collega-landbouwministers daarom  in de Landbouwraad prioriteit te geven aan een 

discussie over humane manieren om konijnen te houden  en te helpen de omstandigheden 

waaronder konijnen gehouden worden te verbeteren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

[Jouw naam]  

 

 


