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3. Samenvatting van de bevindingen uit de vergaderingen 

� Er worden ernstige welzijnsproblemen vastgesteld, waarbij de dierenrechtenorganisaties het accent leggen 

op de huisvestingswijze en de producenten op de dierziekteproblematiek; deze kunnen aangepakt worden.  

� Specifieke risico’s voor welzijn zijn volgens het EFSA-rapport: kooibodem voor volwassen dieren, 

bezettingsdichtheid, kooiafmetingen, knaagmateriaal en ziektebeheersing. 

� Volgens het EFSA-rapport is groepshuisvesting voor voedsters onvoldoende ontwikkeld, of niet compatibel 

met huidige managementsystemen (all-in-all-out) om ziekten te beheersen. 

� De sterfte is relatief hoog in vergelijking met andere diersoorten, wellicht omwille van de interactie 

huisvesting – management – geneesmiddelenbeschikbaarheid, zowel in conventionele als alternatieve 

systemen. 

� De konijnhouders worden onvoldoende begeleid, o.a. wegens een gebrek aan wetenschappelijk 

onderbouwde kennis en ervaringsdeskundigheid binnen bepaalde productiesystemen, en meer bepaald de 

alternatieve huisvesting. In de loop van 2010 werd er door de FOD Volkgezondheid een projectoproep 

gelanceerd over onderzoek naar alternatieve huisvesting voor konijnen. Na het beëindigen van de 

procedure zal dit project kunnen starten in het najaar van 2011. De resultaten van dit onderzoek worden 

verwacht in 2015. Ook werd er op 4 oktober 2010 door de Dienst Dierenwelzijn van de FOD 

Volksgezondheid een studiedag georganiseerd over het houden van konijnen in verschillende 

huisvestingsvormen.  

� Specifieke wetgeving om het dierenwelzijn te verbeteren ontbreekt, en alle belanghebbenden zijn vragende 

partij voor dergelijke wetgeving. In Nederland is er daartoe reeds wetgeving van kracht. 

� In het kader van de Raad van Europa zijn de werkzaamheden om een tekst van richtlijnene voor te 

bereiden nog lopende. 

� De voorstellen van de EFSA-werkgroep gaan niet ver genoeg voor de vertegenwoordigers van de 

dierenrechtenorganisaties, zij zien dit als een overgangsmaatregel naar alternatieve systemen zoals door 

GAIA beschreven in het rapport “De pijn van het batterijkonijn”. 

� Concrete technische resultaten vanuit alternatieve houderijsystemen zijn beperkt beschikbaar: 

praktijkgegevens van twee alternatieve bedrijven tonen aan dat de technische resultaten gelijkaardig zijn 

aan deze van conventionele bedrijven, maar aan een hogere kostprijs. Een andere studie (Jacquet et al., 

2005) daarentegen duidt zelfs ook op lagere productieresultaten bij grondhuisvesting. De sector vreest dat 

de meerinkomsten momenteel gedeeltelijk verklaard worden door de hogere prijs binnen een nichemarkt. 

� Internationale concurrentie kan ontregelend werken, gezien landen zoals China en Argentinië met 

conventionele systemen blijven werken, maar voor de binnenlandse markt zouden er afspraken kunnen 

gemaakt worden tussen producenten, de verwerkende nijverheid en de distributie om afname en prijzen te 

garanderen. Verder kan praktijkervaring en onderzoek bestaande parksystemen optimaliseren, zodat de 

kostprijs van alternatieve systemen daalt. 

� De vertegenwoordigers van de distributie wensen te beklemtonen, dat konijnenvlees nog steeds een 

belangrijk product is in de markt. 

� Een eerste reeks van vergaderingen werd gehouden in 2009 en 2010. Het toenmalige advies, opgesteld op 

basis van de vergaderingen tijdens deze periode, werd op vraag van de dierenrechtenorganisaties tijdens 

de vergadering van 17/06/2010 voor een beperkte tijd verdaagd om de evolutie op het terrein af te 

wachten. Vanaf maart 2011 is de werkgroep opnieuw gestart met vergaderen om tot huidig advies te 

komen. 

� Op vraag van de distributie zijn er in 2011 al enkele Belgische konijnenhouders die hun vleeskonijnen 

huisvesten in parken of in verrijkte kooien volgens Nederlandse normen. Bij andere konijnenhouders 

worden de konijnen nog gehuisvest in conventionele kooien. Bij omschakeling naar parksystemen moet de 

nodige overgangstermijn voorzien om de voorzieningen af te schrijven. 

� De werkgroep stelde normen op waaraan de huisvesting voor vleeskonijnen minimaal moet voldoen om 

‘verrijkt parksysteem’ genoemd te worden. Ook de streefwaarden met betrekking tot het klimaat en de 



 

duurtijd in de verrijkte parksystemen worden beschreven. Deze minimumnormen zijn opgesteld op basis 

van de reeds bestaande ervaring met parksystemen voor vleeskonijnen. Omdat de kennis over en de 

ervaring met het houden van voedsters in groepshuisvesting voorlopig beperkt is, werden voor de 

voedsters nog geen minimumnormen voor parken opgesteld. 
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