
 
 

 

 

Aan: Raad voor Dierenaangelegenheden 

t.a.v. M Schakenraad 

29 mei 2022. 

Betreft: rapport Zienswijze doden van dieren. 

Geachte redactie, 

In het rapport wordt zowel de KLN als Harry Arts genoemd met persoonlijke mededelingen over de 

staat van konijnen, die gefokt en gehouden worden door liefhebbers in Nederland. 

Zowel Harry Arts als KLN herkennen zich niet  in de genoteerde feitelijke opsomming, die op pagina 

33 wordt weergegeven over het houden van konijnen door de leden van KLN. Hoe er wel konijnen 

worden gefokt door KLN liefhebbers, wil ik graag toelichten in onderstaande samenvatting. 

Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) is een organisatie met liefhebbers, die kleindieren als 

hoenders, konijnen, cavia’s, kleine knagers, sier en watervogels fokken. In de statuten is beschreven 

waarom de 6000 aangesloten  leden liefhebbers dieren fokken en selecteren. Ongeveer 2500 leden 

fokken raskonijnen, waarvan een klein deel tekeningrassen zijn. In het jaarboek van KLN (site 

www.kleindierliefhebbers.nl) 2021  is terug te vinden, dat van de 24000 konijnen, die via tatoeage 

geidentificeerd en geregistreerd zijn, er een kleine 1500 konijnen behoren tot de tekeningrassen. Bij 

de geboorte zijn deze konijnen te herkennen aan hun tekening, maar als ze levensvatbaar zijn, wordt 

de hele nest opgefokt tot volwassenheid. KleindierLiefhebbers leden zijn personen, die  bepaalde 

rassen houden , omdat ze die liefhebben en zeldzame rassen in stand willen houden. Het fokken, 

verzorgen van dieren en de vele (sociale) contacten met andere personen houdt de liefhebbers 

vitaal. Gedurende de gehele periode van het fokken worden dieren in de opfok tot waardig 

tentoonstellingskonijn geselecteerd, waarbij de surplusdieren verder gaan als slachtdier of als 

konijnen voor de verkoop als gezelschapsdier. Dat gebeurt dus niet alleen bij de geboorte, zoals in 

het rapport gesuggereerd wordt. Ook worden konijnen zeker niet weggegooid, zoals in het rapport 

beschreven wordt. Surplusdieren gaan naar de slacht voor humane consumptie of voor diervoeding 

of worden als gezelschapsdier afgegeven aan de daarvoor bestemde kanalen (denk aan 

dierenwinkels). 

Om toch goede selectie mogelijk te maken, moeten alle konijnen getatoeëerd worden bij KLN. Ook 

de konijnen, die niet voldoen aan de eisen, worden toch gehouden voor hun genetisch potentieel om 

verder te kruisen en te selecteren met andere konijnen om zo het juiste fenotype te behalen. 

http://www.kleindierliefhebbers.nl/


 
In de KLN statuten artikel 2 staat beschreven, dat het eerste doel van het houden van onze dieren, is 

het bevorderen van de fokkerij en het behoud van levend cultureel erfgoed en wel op een 

diervriendelijke manier. 

“Artikel 2  
2.1 De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de instandhouding 
en verspreiding van soorten en/of rassen van konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren en 
aanverwante pelsdieren alsmede van soorten en/of rassen hoenders, dwerghoenders, sier- en 
watervogels, oorspronkelijke duiven en aanverwante diersoorten in Nederland te 
bewerkstelligen.  
2.2 Dit doel tracht zij te bereiken door:  
a. het bevorderen van de fokkerij van de in lid 2.1 genoemde diersoorten en rassen op een 
diervriendelijke wijze, het op een dierverantwoorde manier in stand houden en verbeteren 
van de soorten en rassen, alsmede het fokken van nieuwe soorten en rassen of variëteiten 
daarvan.  
b. het bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis en de cultuurhistorische waarde van 
de in lid 2.1 genoemde diersoorten en rassen en het bewaken van de instandhouding van deze 
cultuurhistorische waarde.  
c. het bijdragen aan een zinvolle en waardevolle vrijetijdsbesteding door informatie te verstrekken 

over het op een diervriendelijke en verantwoorde wijze houden van de in lid 1 genoemde dieren.” 

Wanneer er met zeldzame rassen niet gefokt wordt, gaan deze rassen verloren. Niet alleen de rassen 

gaan verloren, maar ook het genetisch potentieel gaat verloren. Daarom probeert KLN zo liefhebbers 

te promoten om rassen in stand te houden. Ook andere organisaties als Stichting Zeldzame 

Huisdierrassen zorgt, dat genetisch potentieel binnen diergroepen in stand blijft. Daar horen ook de 

surplusdieren van de KLN leden bij, die nog steeds een duidelijke bestemming hebben. Konijnen 

worden gehouden totdat ze slachtrijp zijn en geschikt voor humane consumptie of voor de dierlijke 

consumptie. Ook worden surplusdieren overgedragen aan nieuwe eigenaren via de 

dierenwinkelorganisatie of gaan op export  naar andere landen. 

Bij konijnen worden ook tekeningrassen gefokt, waaruit ook surplusdieren voortkomen. Deze 

tekeningrassen worden zelfs wereldwijd zo gefokt. Er worden geen konijnen gedood zonder het 

secundaire nut van de fokkerij, van de voedselproductie. 

De manier van doden wordt ook beschreven in de eigen richtlijn en leidraad, die voldoen aan de 

wettelijke basis besluit houders van dieren, maar daarnaast toegespitst zijn op onze diersoorten 

binnen KLN. Daarnaast is met de overkoepelende organisatie KleindierNed ook het document: doden 

van dieren opgesteld. In dit document wordt de zienswijze verwoord van alle aangesloten bonden en 

verenigingen (totaal 60.000 leden). 

Ik hoop u zo meer duidelijkheid te hebben gegeven in het houden van onze dieren bij KLN en verzoek 

u mijn opmerkingen mee te nemen naar de RDA bijeenkomsten, waar uw rapport besproken wordt. 



 
Hoogachtend, 

 

Harry Arts, bestuurslid KLN dierhouderijaangelegenheden. 
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Dierhouderij  

 


