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brancheregels welzijn circusdieren afgekeurd

Geacht college van burgemeester en wethouders, geachte raadsleden,
De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), de adviesraad van de minister van LNV betreffende
dierenwelzijn, heeft haar oordeel geveld over de door de Vereniging van Nederlandse Circus
Ondernemingen (VNCO) opgestelde brancherichtlijnen voor het welzijn van dieren in het circus.
De brief van de RDA laat weinig aan duidelijkheid te wensen over. De raad schrijft onder meer: "De
raad heeft op basis van dit rapport weinig vertrouwen in het zelfregulerende vermogen van uw
organisatie om het welzijn van de dieren in circussen te waarborgen.""Binnen de huidige
richtlijnen wordt bijvoorbeeld onvoldoende rekening gehouden met soortspecifieke eigenschappen
en welzijnsbehoeften." Dit is een opvallende conclusie, daar in de richtlijnen van de VNCO wordt
uitgegaan van het maximaal haalbare voor een mobiel bedrijf als het circus.
De RDA adviseert de VNCO om de richtlijnen te herschrijven gebaseerd op al bestaande rapporten,
waaronder de 'Guidelines for the Keeping of Wild Animals in Circuses' uit Oostenrijk. Dit rapport
concludeert dat het onmogelijk is om wilde dieren in het circus te houden in overeenstemming met
hun soortspecifieke eigenschappen en welzijnsbehoeften. Oostenrijk heeft op basis van dit
onderzoeksrapport een nationaal verbod op wilde dieren in het circus ingesteld. Ook andere landen
en vele gemeenten hebben dat gedaan.
Wilde Dieren de Tent Uit1 en de Dierenbescherming zien in de afkeuring van de brancherichtlijnen
en de adviezen van de RDA opnieuw een bevestiging dat het welzijn van wilde dieren in het circus
niet door richtlijnen kan worden gewaarborgd en niet aan de branche kan worden overgelaten.
Onze organisaties pleiten daarom voor invulling door de minister van artikel 65 van de
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren door het opnemen van een verbod op het gebruik van
wilde dieren in het circus.
Het bestuur van de gemeente Amsterdam stuurde eind januari een dringend verzoek aan de
minister om het gebruik van wilde dieren in het circus te verbieden in de Gezondheids- en
Welzijnswet voor Dieren (bijlage). Deze signalen uit de maatschappij vormen een krachtig signaal
naar de landelijke wetgever. Mede namens de gemeente Amsterdam, vragen Wilde Dieren de Tent
Uit en de Dierenbescherming u om het verzoek van Amsterdam te ondersteunen en eenzelfde
oproep aan de minister te doen. Wij stellen het op prijs indien u ons via onderstaande
adresgegevens op de hoogte stelt van uw besluit.
Op www.wildedierendetentuit.nl vindt u onder "gemeenten' in het menu een pagina met actuele
informatie specifiek betrekking hebbend op het gemeentelijke circusbeleid en de mogelijkheden die
gemeenten hebben om voor het welzijn van circusdieren op te komen.
Met vriendelijke groet,
Namens
Wilde Dieren de Tent Uit

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Jeroen van Kernebeek
Campagnecoördinator

Marieke Becking
Wnd. Algemeen directeur

1
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Verzoek verbod op gebruik wilde dieren in circussen
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Geachte heer Veerman,
Het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Amsterdam
maken zich zorgen over het welzijn van wilde dieren in circussen. Tijdens het
aanleren van de in de voorstelling uit te voeren act, tijdens het transport, en tijdens de
huisvesting gedurende de tournee is het welzijn van de dieren in gevaar. Bovendien
bevinden de dieren zich in een volledig onnatuurlijke leefomgeving en in een
onnatuurlijke groepssamenstelling of eenzame opsluiting. Overigens is voor veel
mensen alleen al het laten doen van kunstjes door wilde dieren in circussen een vorm
van dierenmishandeling.
Het gebruik van wilde dieren in circussen roept bij steeds meer burgers en in
toenemende mate ook bij gemeentebesturen weerstand op. Een aantal gemeenten
overweegt dan ook op grond van dierenwelzijn eisen te stellen aan circussen die een
vergunning aanvragen voor een standplaats. De gemeente Winschoten heeft vorig
jaar als eerste besloten circussen met wilde dieren helemaal niet meer toe te staan
op Winschotens grondgebied. In andere Europese landen bestaat lokale of landelijke
wetgeving om het welzijn van wilde dieren in circussen te waarborgen. Oostenrijk
heeft op 1 januari 2005 besloten geen wilde dieren meer in circussen toe te laten. Het
Amsterdamse gemeentebestuur (Raad en College) is eveneens van mening dat het
gewenst is om te komen tot een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen.
In uw antwoord op vragen van de Tweede Kamer (Kamervragen met antwoord 20062007, nr. 180, Tweede Kamer) heeft u eind vorig jaar laten weten de lokale
overheden in deze geen bevoegdheden toe te kennen. Gezien het karaktervan de
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) is er naar uw mening geen
ruimte voor gemeenten eigen beleid omtrent het gebruik van wilde dieren in circussen
te formuleren. Omdat deze bevoegdheid, naar het zich iaat aanzien, toevalt aan de
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landelijke overheid verzoeken wij u om van uw bevoegdheid gebruik te maken en het
gebruik van wilde dieren in circussen te verbieden.
Wij vinden het onwenselijk als elke gemeente in Nederland een eigen beleid ten
aanzien van circussen ontwikkelt. Dat leidt tot onduidelijkheid en onzekerheid voor
zowel burgers als circusondememers. Daartegenover kunnen gemeentebesturen de
maatschappelijke discussie over dierenwelzijn in circussen niet uit de weg gaan. Naar
onze mening is het ontwikkelen en uitvaardigen van landelijke regelgeving de meest
effectieve weg. Wij verzoeken u dan ook om in de GWWD een verbod op te nemen
op het gebruik van wilde dieren in circussen.
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