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    Directie Landbouw 

Geachte Voorzitter, 
 
Hierbij doe ik de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Van Velzen (SP) over het 
particulier houden van konijnen. 
 
1 
Bent u bekend met het aanbieden van een verwaarloosde konijnenfokkerij door een  
16-jarige boerenzoon uit Brabant? 1) Deelt u de mening dat het hier geen particulier 
initiatief betreft maar een commerciële houderij? Zo neen, waarom niet?  
 
Ja. Het betrof hier een commerciële houderij. 
 
2 en 5 
Is het waar dat de houder van de desbetreffende konijnen aan geen enkele welzijnsregel 
hoeft te voldoen? Zo ja, waar ligt volgens u de grens tussen het particulier houden van 
konijnen en het commercieel houden van konijnen? Waarop baseert u dat? Geldt de 
verordening welzijnsnormen konijnen alleen voor vleeskonijnen? Zo ja, welke regels 
gelden dan voor het fokken van konijnen bestemd als huisdier?  
 
Nee. De productschapsverordening welzijnsnormen konijnen is van toepassing op 
konijnen die worden gehouden voor de productie van nakomelingen bestemd voor 
menselijke consumptie of voor de productie van konijnenvlees bestemd voor de 
menselijke consumptie.  
Voor zowel particulieren als ondernemers is voor dierenmishandeling artikel 36 van de 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) en voor verwaarlozing van dieren  
artikel 37 Gwwd van toepassing. Artikel 122 Gwwd maakt echter wel onderscheid in de 
strafmaat. Waar particulieren drie jaren gevangenisstraf kunnen krijgen of een geldboete 
van de vierde categorie, kan een ondernemer een gevangenisstraf krijgen van de drie 
jaren of een geldboete van de vijfde categorie. 
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3 
Wie controleert particuliere houders van dieren op de mate van commerciële activiteiten?  
 
Particuliere houders worden gecontroleerd bij meldingen van dierverwaarlozing en/of 
diermishandeling. Indien bij een controle blijkt dat de houder commerciële activiteiten 
ontplooit, die onder de reikwijdte vallen van de verordening, wordt hij tevens gemeld bij 
de Productschappen van Vee, Vlees en Eieren (PVE). 
 
4 
Bent u bereid criteria op te stellen om een duidelijk en objectief onderscheid te maken 
tussen het particulier en het commercieel houden van dieren?  
 
Nee, het is duidelijk wanneer een houder als een ondernemer gezien kan worden. De 
definitie van een ondernemer is een natuurlijk of rechtspersoon die activiteiten ontplooit 
die gericht zijn op het maken van winst en daarbij regelmatig deelneemt aan het econo-
misch verkeer. 
 
6 
Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat een houder van ‘vetgemeste konijnen in rijen 
verroeste hokken van draadgaas’ nu eenden gaat houden onder het mom van een particu-
liere hobby? Bent u bereid te bezien of het hier wederom een particulier initiatief betreft? 
Bent u tevens bereid de Algemene Inspectiedienst (AID) dan wel de Landelijke Inspectie-
dienst Dierenbescherming (LID) de houder te laten controleren?  
 
Het houden van eenden dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Op het moment dat 
de dieren gehouden gaan worden voor de productie van voedsel, wol, huid, pels of 
andere landbouwdoeleinden moet de houder voldoen aan het Besluit welzijn productie-
dieren die gebaseerd is op de Richtlijn 98/85/EG. Daarnaast gelden ten algemene altijd de 
artikelen 36 en 37 van de GWWD. Meldingen zullen door de AID worden onderzocht 
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