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"«rc auteur, denkt u aan hr-r en de gemeenteraad van Haarlem r̂- . f 

^ c h n f t van het antwoord' 

Postbus 511 

2003 PB Haarlem 

s-v.p. sturen aan de Griffie 

Betreft: verzoek tot het weren van c i rcussen met wilde dieren middels voorkeursbeleid 

Haarlem, 1 september 2014 

Geacht college, geachte raadsleden, 

Al in 2007 bracht de werkgroep Haarlem van de Partij voor de Dieren het enorme leed van (wilde) 
circusdieren onder uw aandacht. Wij vroegen u circussen met wilde dieren te verbieden. U gaf destijds 
aan de landelijke wet- en regelgeving te (moeten) volgen en dat u geen evenementen kon weigeren 
op grond van dierenwelzijn. 

Zoals u ongetwijfeld weet ligt er inmiddels (eindelijk) een verandering van de landelijke wetgeving in 
het vooruitzicht. Eén van de genoemde acties uit het regeerakkoord van 2012 is het verbod op het 
gebruik van wilde dieren in circussen. Hoewel wij hier verheugd over zi jn, is er op dit punt geen 
verdere actie ondernomen, terwij l wij alweer twee jaar verder zi jn. 

Staatssecretaris Dijksma komt hopelijk binnenkort met een wetsvoorstel. Het zal echter hoe dan ook 
nog een hele t i jd duren voor het verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen van kracht is. Wij 
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vinden dit onacceptabel en verzoeken u daarom, vooruitlopend op dit op handen zijnde verbod, het 
zogenaamde voorkeursbeleid te hanteren. 

Het is ons bekend dat circus Herman Renz, dat Haarlem regelmatig bezoekt, gelukkig geen wilde 
dieren meer gebruikt. Desalniettemin li jkt het ons verstandig om een voorkeursbeleid in te stellen 
omdat ook andere circussen een vergunning kunnen aanvragen, en om een signaal aan de 
samenleving af te geven. 

Wij zullen het voorkeursbeleid hieronder toelichten. 

Het voorkeursbeleid 

Het voorkeursbeleid houdt in, dat de gemeente een beleid maakt waarmee diervriendelijke ambities 
worden vastgelegd en waarin zij aangeeft in het vervolg de voorkeur te geven aan circussen zonder 
wilde dieren. Zij nodigt circussen uit om aan te geven waarom zij denken dat hun circus bij de 
ambities van de gemeente past. Op basis daarvan wordt besloten of een vergunning wordt toegekend 
of afgewezen. Een aantal gemeentes is u hierin al voorgegaan, zoals Heemskerk, die dit beleid 
hanteert sinds 2009. 

Hoe u dit zou kunnen aanpakken, vindt u in het hierbij meegestuurde stappenplan, dat wij op onze 
beurt ontvingen van organisatie Wilde Dieren De Tent Uit (WDDTU). WDDTU is een vereniging van 
dierenwelzijnsorganisaties zoals Stichting AAP, Stichting Menodi, WSPA Nederland, Stichting Dierenlot 
en lokale afdelingen van de Dierenbescherming. WDDTU heeft het stappenplan destijds opgesteld voor 
de gemeente Heemskerk en adviseert ook andere gemeentes. Desgewenst kunt u contact opnemen 
met Esther van der Spek van deze organisatie, telefoonnummer 036-525 18 84, 06-341 05 677. 

Het geschetste voorkeursbeleid zal niet alleen veel dieren blij maken, maar ook veel mensen. 
Haarlemmers blijken bij veel verkiezingen bovengemiddeld vaak op de Partij voor de Dieren te 
stemmen, bij de laatste verkiezingen maar liefst ruim 7,5%! Het doet ons deugd dat bij steeds meer 
Haarlemse burgers het besef groeit dat we zorgvuldig en respectvol met dieren om moeten gaan. Wij 
kunnen concluderen dat er in onze gemeente steeds meer mensen zijn die vinden dat circussen met 
wilde dieren hier niet welkom zouden moeten zijn. 

Dierenwelzijn in circussen 

Het welzijn van wilde dieren wordt in circussen ernstig aangetast. Aan de complexe behoeften van 
deze dieren kan in een circus niet worden voldaan. Zo hebben de dieren veel te weinig leefruimte, 
zitten ze een groot gedeelte van de dag in hun transportkooien of staan ze aan de kett ing, wordt er 
niet tegemoet gekomen aan hun sociale behoeften en is er nauwelijks afleiding. Soms kunnen de 
dieren in een klein buitenverblijf, maar ook dat is voor dieren die in het wild vele kilometers per dag 
lopen veel te weinig. Ook als de dieren in gevangenschap zijn geboren, lijden ze daaronder met als 
gevolg ernstige gedragsstoornissen. De trainingsmethodes zijn meestal verre van diervriendelijk. Wilde 
dieren worden vaak met geweld gebroken. De universiteit van Wageningen ( m concludeerde in 2009 
dat alle onderzochte diersoorten in ernstige mate in hun welzijn zijn aangetast. 

Circussen zijn geen opvangcentra, geen dierentuinen met educatieve functie en ook geen 
wildreservaten. Het zijn commerciële bedrijven die als primair doel hebben het publiek te vermaken en 
hieruit inkomsten te verkri jgen. Dierenwelzijn staat niet op de eerste plaats. Wanneer de 
welzijnsaantasting wordt afgezet tegen de opbrengst, zijnde een paar minuten vermaak voor mensen, 
is de conclusie onvermijdeli jk: het circus heeft een toekomst, maar dan zónder wilde dieren! 

In Nederland is er nog geen specifieke wetgeving voor circusdieren. Het welzijn van deze dieren wordt 
dan ook niet door wetgeving of controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
beschermd. Gemiddeld vinden er op jaarbasis slechts drie controles plaats bij ruim dertig circussen 
met wilde dieren. Circussen hoeven zich niet te houden aan specifieke dierenwelzijnswetgeving én 
worden dus nauwelijks gecontroleerd. Het gevolg hiervan is dat veel dieren in circussen in onhoudbare 
situaties gehouden worden, zonder gevolgen voor het circus. 

Openbare orde en veiligheid 



Dierentuinen hebben strenge veiligheidseisen voor het houden van hun (levens-)gevaarlijke wilde 
diersoorten. Deze eisen zijn opgesteld om te voorkomen dat er (dodelijke) slachtoffers vallen onder 
het publiek en de verzorgers van de dierentuin. Circussen daarentegen hebben deze strenge 
veiligheidseisen niet. Zo staan olifanten achter een schrikdraadje, is er nauwelijks tot geen 
veiligheidsbarrière tussen de kooien van de roofdieren op het circusterrein en het bezoekend publiek 
(ook kinderen zonder toezicht), kan het publiek in de pauze op olifanten rijden of met een jonge leeuw 
of t i jger op de foto en worden er jaarl i jks verschillende bijtincidenten bij de NVWA gemeld waarbij 
circusapen kinderen aanvallen en bijten. 

Sommige circussen laten olifanten regelmatig los als publiciteitsstunt waarbij ze bijvoorbeeld op 
drukke woensdagmiddagen een lunch kunnen nuttigen bij de plaatselijke bakker. De gevolgen zijn niet 
te overzien als de olifant om de één of andere reden door het lint zou gaan. 

De onnatuurli jke kunstjes die de dieren onder dwang moeten uitvoeren geven een totaal verkeerd 
beeld van deze dieren. Entertainment met wilde dieren geeft toeschouwers, en vooral kinderen, een 
slecht voorbeeld van de omgang met en de waarde van dieren. 

De Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) heeft in het verleden richtlijnen opgesteld 
voor het houden van circusdieren. Het is echter een misvatting dat door middel van deze richtlijnen de 
situatie in circussen voor dieren zodanig verbeterd kan worden dat er geen sprake van dierenleed 
meer zou zi jn. Deze richtlijnen zijn volstrekt ontoereikend vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. De 
Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), een platform van organisaties en deskundigen dat de 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseerde, oordeelde als volgt: "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." 

Het zal duidelijk zijn dat wij u verzoeken de richtlijnen van de VNCO niet over te nemen, maar te 
werken aan een beleid gebaseerd op het weigeren van vergunningen aan circussen die wilde dieren 
gebruiken. 

Wij sturen de volgende bijlagen mee: 

stappenplan van de gemeente Heemskerk, waarin het voorkeursbeleid duidelijk staat uitgelegd 

stand van zaken: reactie van WDDTU op de rapporten van de universiteit van Wageningen en 
rijksuniversiteit Groningen uit 2009 

Wij hopen dat bovenstaande informatie voor u aanleiding zal zijn tot het spoedig invoeren van het 
voorkeursbeleid. 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 

Joep Beneken Kolmer 

Partij voor de Dieren 

coördinator werkgroep Haarlem en omstreken 

p/a Lieoever 66 

2033 AD Haarlem 
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tel. 06-229 841 83 

[1] 'Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland', onderzoeksrapport Universiteit van  
Wageningen 



Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
en de gemeenteraad van Haarlem 
Postbus 511 
2003 PB Haarlem 

Betreft: verzoek tot het weren van circussen met wilde dieren middels 
voorkeursbeleid 

Haarlem, 1 september 2014 

Geacht college, geachte raadsleden. 

Al in 2007 bracht de werkgroep Haarlem van de Partij voor de Dieren het 
enorme leed van (wilde) circusdieren onder uw aandacht. Wij vroegen u 
circussen met wilde dieren te verbieden. U gaf destijds aan de landelijke 
wet- en regelgeving te (moeten) volgen en dat u geen evenementen kon 
weigeren op grond van dierenwelzijn. 

Zoals u ongetwijfeld weet ligt er inmiddels (eindelijk) een verandering van 
de landelijke wetgeving in het vooruitzicht. Eén van de genoemde acties 
uit het regeerakkoord van 2012 is het verbod op het gebruik van wilde 
dieren in circussen. Hoewel wij hier verheugd over zijn, is er op dit punt 
geen verdere actie ondernomen, terwijl wij alweer twee jaar verder zijn. 

Staatssecretaris Dijksma komt hopelijk binnenkort met een wetsvoorstel. 
Het zal echter hoe dan ook nog een hele tijd duren voor het verbod op 
het gebruik van wilde dieren in circussen van kracht is. Wij vinden dit 
onacceptabel en verzoeken u daarom, vooruitlopend op dit op handen 
zijnde verbod, het zogenaamde voorkeursbeleid te hanteren. 



Het is ons bekend dat circus Herman Renz, dat Haarlem regelmatig 
bezoekt, gelukkig geen wilde dieren meer gebruikt. Desalniettemin lijkt 
het ons verstandig om een voorkeursbeleid in te stellen omdat ook 
andere circussen een vergunning kunnen aanvragen, en om een signaal 
aan de samenleving af te geven. 

Wij zullen het voorkeursbeleid hieronder toelichten. 

Het voorkeursbeleid 
Het voorkeursbeleid houdt in, dat de gemeente een beleid maakt 
waarmee diervriendelijke ambities worden vastgelegd en waarin zij 
aangeeft in het vervolg de voorkeur te geven aan circussen zonder wilde 
dieren. Zij nodigt circussen uit om aan te geven waarom zij denken dat 
hun circus bij de ambities van de gemeente past. Op basis daarvan wordt 
besloten of een vergunning wordt toegekend of afgewezen. Een aantal 
gemeentes is u hierin al voorgegaan, zoals Heemskerk, die dit beleid 
hanteert sinds 2009. 

Hoe u dit zou kunnen aanpakken, vindt u in het hierbij meegestuurde 
stappenplan, dat wij op onze beurt ontvingen van organisatie Wilde 
Dieren De Tent Uit (WDDTU). WDDTU is een vereniging van 
dierenwelzijnsorganisaties zoals Stichting AAP, Stichting Menodi, WSPA 
Nederland, Stichting Dierenlot en lokale afdelingen van de 
Dierenbescherming. WDDTU heeft het stappenplan destijds opgesteld 
voor de gemeente Heemskerk en adviseert ook andere gemeentes. 
Desgewenst kunt u contact opnemen met Esther van der Spek van deze 
organisatie, telefoonnummer 036-525 18 84, 06-341 05 677. 

Het geschetste voorkeursbeleid zal niet alleen veel dieren blij maken, 
maar ook veel mensen. Haarlemmers blijken bij veel verkiezingen 
bovengemiddeld vaak op de Partij voor de Dieren te stemmen, bij de 
laatste verkiezingen maar liefst ruim 7,5%! Het doet ons deugd dat bij 
steeds meer Haarlemse burgers het besef groeit dat we zorgvuldig en 
respectvol met dieren om moeten gaan. Wij kunnen concluderen dat er in 
onze gemeente steeds meer mensen zijn die vinden dat circussen met 
wilde dieren hier niet welkom zouden moeten zijn. 



Dierenwelzijn in circussen 
Het welzijn van wilde dieren wordt in circussen ernstig aangetast. Aan de 
complexe behoeften van deze dieren kan in een circus niet worden 
voldaan. Zo hebben de dieren veel te weinig leefruimte, zitten ze een 
groot gedeelte van de dag in hun transportkooien of staan ze aan de 
ketting, wordt er niet tegemoet gekomen aan hun sociale behoeften en is 
er nauwelijks afleiding. Soms kunnen de dieren in een klein buitenverblijf, 
maar ook dat is voor dieren die in het wild vele kilometers per dag lopen 
veel te weinig. Ook als de dieren in gevangenschap zijn geboren, lijden ze 
daaronder met als gevolg ernstige gedragsstoornissen. De 
trainingsmethodes zijn meestal verre van diervriendelijk. Wilde dieren 
worden vaak met geweld gebroken. De universiteit van Wageningen ( 1 

concludeerde in 2009 dat alle onderzochte diersoorten in ernstige mate 
in hun welzijn zijn aangetast. 

Circussen zijn geen opvangcentra, geen dierentuinen met educatieve 
functie en ook geen wildreservaten. Het zijn commerciële bedrijven die 
als primair doel hebben het publiek te vermaken en hieruit inkomsten te 
verkrijgen. Dierenwelzijn staat niet op de eerste plaats. Wanneer de 
welzijnsaantasting wordt afgezet tegen de opbrengst, zijnde een paar 
minuten vermaak voor mensen, is de conclusie onvermijdelijk: het circus 
heeft een toekomst, maar dan zónder wilde dieren! 

In Nederland is er nog geen specifieke wetgeving voor circusdieren. 
Het welzijn van deze dieren wordt dan ook niet door wetgeving of 
controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
beschermd. Gemiddeld vinden er op jaarbasis slechts drie controles 
plaats bij ruim dertig circussen met wilde dieren. Circussen hoeven 
zich niet te houden aan specifieke dierenwelzijnswetgeving én 
worden dus nauwelijks gecontroleerd. Het gevolg hiervan is dat veel 
dieren in circussen in onhoudbare situaties gehouden worden, 
zonder gevolgen voor het circus. 

'Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland', onderzoeksrapport Universiteit van Wageningen 



Openbare orde en veiligheid 
Dierentuinen hebben strenge veiligheidseisen voor het houden van 
hun (levens-)gevaarlijke wilde diersoorten. Deze eisen zijn opgesteld 
om te voorkomen dat er (dodelijke) slachtoffers vallen onder het 
publiek en de verzorgers van de dierentuin. Circussen daarentegen 
hebben deze strenge veiligheidseisen niet. Zo staan olifanten achter 
een schrikdraadje, is er nauwelijks tot geen veiligheidsbarrière tussen 
de kooien van de roofdieren op het circusterrein en het bezoekend 
publiek (ook kinderen zonder toezicht), kan het publiek in de pauze 
op olifanten rijden of met een jonge leeuw of tijger op de foto en 
worden er jaarlijks verschillende bijtincidenten bij de NVWA gemeld 
waarbij circusapen kinderen aanvallen en bijten. 

Sommige circussen laten olifanten regelmatig los als publiciteitsstunt 
waarbij ze bijvoorbeeld op drukke woensdagmiddagen een lunch 
kunnen nuttigen bij de plaatselijke bakker. De gevolgen zijn niet te 
overzien als de olifant om de één of andere reden door het lint zou 
gaan. 

De onnatuurlijke kunstjes die de dieren onder dwang moeten uitvoeren 
geven een totaal verkeerd beeld van deze dieren. Entertainment met 
wilde dieren geeft toeschouwers, en vooral kinderen, een slecht 
voorbeeld van de omgang met en de waarde van dieren. 

De Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) heeft in het 
verleden richtlijnen opgesteld voor het houden van circusdieren. Het is 
echter een misvatting dat door middel van deze richtlijnen de situatie in 
circussen voor dieren zodanig verbeterd kan worden dat er geen sprake 
van dierenleed meer zou zijn. Deze richtlijnen zijn volstrekt ontoereikend 
vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. De Raad voor 
Dierenaangelegenheden (RDA), een platform van organisaties en 
deskundigen dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
adviseerde, oordeelde als volgt: "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." 



Het zal duidelijk zijn dat wij u verzoeken de richtlijnen van de VNCO niet 
over te nemen, maar te werken aan een beleid gebaseerd op het 
weigeren van vergunningen aan circussen die wilde dieren gebruiken. 

Wij sturen de volgende bijlagen mee: 
- stappenplan van de gemeente Heemskerk, waarin het 

voorkeursbeleid duidelijk staat uitgelegd 
- stand van zaken: reactie van WDDTU op de rapporten van de 

universiteit van Wageningen en rijksuniversiteit Groningen uit 2009 

Wij hopen dat bovenstaande informatie voor u aanleiding zal zijn tot het 
spoedig invoeren van het voorkeursbeleid. 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet. 

Joep Beneken Kolmer 

Partij voor de Dieren 
coördinator werkgroep Haarlem en omstreken 
p/a Lieoever 66 
2033 AD Haarlem 
tel.06-229 84183 

o n s Xi ïns&rtüj f r. i ^ : OJCSHV -<L->-ir-N<n 



Stappenplan 
Voor een diervriendelijke gemeente 

met circussen 
zonder wilde dieren 

Stap 1 
Stel vast dat er plaats Is voor maximaal één circus per jaar. 

Stap 2 
Stel een beleidsregel vast waarin staat dat de gemeente circussen die passen bij de ambities 
van de gemeente (respect voor mens, dier en milieu) actief uitnodigt voor het geven van 
voorstellingen In de gemeente. 

Voorbeeld: 

Openbare bekendmaking 
Gemeente Heemskerk 

De burgemeester van Heemskerk maakt bekend dat hij op 11 februari 2010 heeft 
besloten een beleidsregel circussen vast te stellen op basis van artikel 2.2.2. van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (Apv). De beleidsregel houdt in dat het 
gemeentebestuur actief circussen, die passen bij de ambities van de gemeente, 
uitnodigt voor het geven van voorstellingen in de gemeente. Een uitgenodigd circus 
krijgt, na het indienen van een aanvraag conform artikel 2.2.3, eerste lid van de Apv 
een evenementenvergunning. De volgorde waarop aanvragen (uitgenodigd en niet 
uitgenodigd) binnenkomen speelt geen rol. Het besluit ligt tot 7 april 2010 ter inzage 
in het documentatiecentrum in de hal van het raadhuis, Bachstraat 6, op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur. 

Stap 3 
Beantwoord een aanvraag voor een vergunning met een voorsorteerbrief waarin u het circus 
vraagt aan te geven of zij voldoen aan de ambities van de gemeente. Laat weten dat u de 
voorkeur geeft aan circussen waarbij u de ambities van het gemeentebestuur tot uitdrukking 
ziet komen. 

Voorbeeld: 

In uw brief van geeft u aan in 2012 circusvoorstellingen in Heemskerk te 

willen geven. 

De gelegenheid om in Heemskerk circusvoorstellingen te geven is beperkt zodat wij 
graag zorgvuldig te werk gaan bij het maken van een keus voor een circus. 



Het terrein waarop we een circus kunnen ontvangen maakt deel uit van een 
groenstrook. Dit terrein is slechts enkele maanden per jaar bruikbaar en moet 
bruikbaar blijven voor het houden van de jaarlijkse kermis en de daaraan gekoppelde 
feestweek. De groenstrook mag niet zodanig belast worden dat hieraan ernstige 
schade wordt veroorzaakt. Vanwege de gesteldheid van de bodem is de groenstrook 
uitsluitend beschikbaar tussen half april en half juli. Ook in verband met de 
attractiewaarde, is het aantal circussen daarom beperkt tot maximaal twee per jaar. 

Verder willen wij niet passief afgaan op het aanbod van circussen. In de keus voor een 
circus willen wij de ambities van het gemeentebestuur weerspiegeld zien. 

De gemeente Heemskerk is een duurzame millenniumgemeente. Dat betekent dat wij 
oog hebben voor een zorgvuldig gebruik van grondstoffen en respect voor de natuur 
en de natuurlijke hulpbronnen. De gemeenteraad heeft de Nota dierenwelzijn 2007 
vastgesteld, waarin deze zich heeft uitgesproken tegen optredens van wilde dieren in 
circussen. Wij willen naar de bevolking toe graag uitdragen dat respectvol met dieren 
moet worden omgegaan. 

Ook is het van belang dat de bedrijfsvoering van een circus betrouwbaar is, dat er 
zorgvuldig wordt omgegaan met het terrein en wij verzekerd zijn van een goede 
naleving van de vergunning-voorschriften. Bij het maken van een keus betrekken wij 
ook eerdere contacten van een circus met onze gemeente en nemen kennis van de 
beschikbare informatie over een circus via de Vereniging Nederlandse Circus 
Ondernemingen (VNCO). 

Samenvattend. Wij hebben diverse argumenten om een zorgvuldige selectie te willen 
maken. Om zeker te zijn van een optimaal resultaat benaderen wij als gemeente 
Heemskerk zelf circussen waarvan de bedrijfsvoering binnen onze 
beleidsuitgangspunten valt. 

Als u voor een vergunning in Heemskerk in aanmerking wilt komen, kunt u een brief 
sturen, waarin u aangeeft op welke wijze uw circus invulling geeft aan onze ambitie. 
De volgorde waarin aanvragen binnenkomen is voor ons niet relevant. 

Stap 4 
Beoordeel de binnengekomen vergunningaanvragen en geef de voorkeur aan een circus die 
respectvol omgaat met mens, dier en milieu. Heemskerk kiest al zes jaar circussen zonder 
wilde dieren op basis van het respectvol omgaan met dieren. 

Stap 5 
De overige circussen wijst u af omdat er al een circus is gekozen en er maar plaats is voor één 
circus per jaar. 

WILDE DIEREN DE TENT UIT! 
WM UH CIRCUS imU WILDE DIEREN \ 



WILDE DIEREN DE TENT UIT! 
VOOR EEN CIRCUS ZONDER WUDE OIERENJ 

STAND VAN ZAKEN NA 
"BROOD EN SPELEN; WELZIJN VAN DIEREN IN REIZENDE CIRCÜSSEN IN NEDERLAND" 

EN 

DE INTRINSIEKE WAARDE VAN DIEREN IN PERFORMANCEPRAKTIJKEN' 
Dit document geeft de stand van zaken weer na de publicatie van de rapporten "Brood en spelen; 
welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland" van de 'Animal Sciences Group' van 
Wageningen UR en "De intrinsieke waarde van dieren in performance praktijken" van de 
Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen UR. 

ANALYSE OP RASIS VAN PUBLICATIES. ADVIEZEN EN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK 
Het doel van het circus is primair het publiek te vermaken, niet het waarborgen van dierenwelzijn. 
Dit blijkt keer op keer uit wetenschappelijke publicaties, adviezen van deskundigen en de dagelijkse 
praktijk. 

De richtlijnen 'Welzijn Circusdieren, Richtlijnen voor het houden en laten optreden van dieren in 
circussen" van de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) voldoen in geen enkel 
opzicht aan de eisen die vanuit het oogpunt van dierenwelzijn gesteld moeten worden. De richtlijnen 
zijn opgesteld zonder raadpleging van onafhankelijk deskundigen of koppeling met bestaande 
standaarden zoals de Dierentuinrichtlijn of de Oostenrijkse 'Guidelines for the keeping of wild 
animals in circuses'. Een wetenschappelijke basis voor de VNCO-richtlijnen onbreekt volledig. 

In 2007 gaf de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) aan "geen vertrouwen te hebben in het 
zelfregulerend vermogen van de circusbranche." De Raad verwees de richtlijnen van de VNCO naar de 
prullenbak. De RDA kon niet vermoeden dat zij zo snel gelijk zou krijgen. Het rapport "Brood en 
Spelen; welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland" (Hopster et al) toont in alle 
duidelijkheid aan dat geen van de onderzochte circussen zich aan de richtlijnen van de eigen 
branchevereniging houdt. 

Een kleine greep uit de overtredingen van de VNCO richtlijnen: 

• In de VNCO- richtlijnen staat dat tijdens transport na 4 uur een stop gemaakt moet worden om de 
dieren te voorzien van water. Uit het onderzoek van Hopster et al blijkt dat de tijdsduur tussen 
drinkbeurten op transportdagen bij de twee VNCO circussen oploopt van ruim 5 uur tot bijna 22 
uur. 

• Gemiddeld staan de olifanten slechts 3,3 uur per dag buiten. Volgens de VNCO-richtlijnen moet 
dat minimaal 6 uur zijn. 

• 33% van de roofdieren beschikken nooit over het verplichte buitenverblijf. 
• De olifant bij Circus Herman Renz wordt solitair gehouden. De VNCO richtlijnen verbieden dat. 
• Kamelen werden voor een 45 minuten durend transport 18 uur lang opgesloten in een 

transportwagen. De VNCO richtlijnen bepalen dat de bedrijfsvoering zodanig moet zijn ingericht, 
dat de dieren in totaal maar beperkte tijd in het gesloten transportmiddel staan. 

• Het was twijfelachtig of circussen de verplichte CITES papieren in het bezit hadden. Bij ontbreken 
van de papieren wordt de wet overtreden. 
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Tabel 1: Vergelijking voor tijger, olifant en paard, tussen de minimaal vereiste oppervlakte van 
binnenverblijven per dier volgens de VNCO richtlijnen en de gemiddelde grootte zoals vastgesteld in 
het rapport "Brood en Spelen" in m 2 . 

Tijger Olifant Paard 

VNCO richtlijnen 12 100 12 

Onderzoek "Brood en Spelen" 3,75 52,5 7,5 

Het wantrouwen van de RDA in de expertise omtrent dierenwelzijn in circussen en het zelfregulerend 
vermogen van de circusbranche, komt ook pijnlijk tot uiting in het opleidingsniveau van het 
dierverzorgend personeel. Niemand in het circus heeft een geregistreerde diergerelateerde opleiding 
genoten. Met alle gevolgen van dien (enkele voorbeelden): 

71% van de geobserveerde dieren in circussen in Nederland vertonen klinische afwijkingen. 
Deze variëren van een verlamming bij een leeuw, acute dermatitis bij paarden, een leeuw 
met kattenaids en vermoedelijke TBC besmetting bij een olifant. 
De huisvesting van de dieren schiet ernstig tekort. 33% van de tijgers en leeuwen beschikt 
nooit over een buitenverblijf en de leeuwen zitten gemiddeld 98% van de dag in een 
transportverblijf. De binnenkooien voor de tijgers zijn schrijnend klein: gemiddeld 5 vierkante 
meter. 
Olifanten staan 17 uur per dag geketend aan een voor- en achterpoot. 
Olifanten vertonen gemiddeld ruim 10 uur per dag afwijkend gedrag. 
Het transport van de olifanten zónder drinkwater loopt op tot meer dan 22 uur. 
De voedingstoestand van de olifanten, tijgers en leeuwen was in 66% van de gevallen 
ondermaats. 

- Etc. 

Deze overtredingen hebben moeilijk aan de aandacht van de VNCO voorbij kunnen gaan. Toch heeft 
geen van de overtredingen tot sancties van de branchevereniging geleid. De conclusie kan slechts 
luiden dat het welzijn van dieren niet aan de circusbranche kan worden toevertrouwd. Het heeft lang 
genoeg geduurd. De misstanden moeten stoppen! 

Een dierenarts in "brood en Spelen, Welzijn van Dieren in Reizende Circussen in Nederland" vat het 
mooi samen: "Circussen zijn zelf ook wel gekomen met regels, die zijn niet goedgekeurd door de 
RDA. Waarom niet? Omdat ze gewoon beschreven hebben hoe ze het nu doen, en dat is wat zij als 
de ideale situatie zien. En afaezien van dat doen ze niet eens wat ze zelf ooschhiven." 

Het in april dit jaar gepubliceerde onderzoek "Are wild animals suited to a travelling circus l ife" van 
de Universiteit van Bristol concludeert dat Juist diersoorten die het minst goed zijn aangepast aan het 
leven in het circus (zoals olfanten en grote katachtigen) het meest in circussen worden gehouden. 
Deze soorten stellen hoge eisen aan hun huisvesting en sociale structuren, hebben een hoog 
cognitieve functie en specifieke ecologische behoeften. Deze soorten laten in transportwagens sterke 
stereotype bewegingen zien, terwijl ze door de aard van het circus zeer veel tijd in deze 
transportwagens doorbrengen. Dit heeft ernstige consequenties voor hun welzijn. (Lossa G., 
Soulsbury, CD. en Harris, S. Animal Welfare 2009,18:129-140) 
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ETHISCH AFWEGINGSKADER 

Vastgesteld is dat wilde dieren in het circus een verlaagd welzijn hebben. De volgende vraag is of dit 
verlaagde welzijn te verantwoorden is. 

In de Nederlandse Dierentuinrichtlijn is vastgelegd dat wilde dieren alleen in gevangenschap mogen 
worden gehouden omdat zij een belangrijk maatschappelijk doel dienen; te weten het geven van 
educatie over de diersoorten in het wild en het bijdragen aan soortenbescherming. Hier is een 
duidelijke ethische afweging gemaakt. 

De maatschappelijke opbrengst van dierenacts in reizende circussen is veel geringer. Er wordt geen 
educatie gegeven en er is geen geparticipatie in de soortenbeschermingsprogramma's. Het welzijn 
van de dieren wordt aangetast voor een paar minuten "vermaak" van bezoekers. 

In afwegingskaders met betrekking tot het gebruik van dieren wordt naast de welzijnsaantasting en 
de maatschappelijke functie ook gekeken of er alternatieven voorhanden zijn. Circussen zonder wilde 
dieren vormen een volwaardig en ethisch alternatief. 
Er zijn bovendien vele - meer ethische - vormen waarin mensen kunnen genieten van de schoonheid 
van wilde dieren. De tijd dat reizende circussen ons de enige mogelijkheid boden wilde dieren van 
dichtbij te aanschouwen ligt ver achter ons. 

Het onderzoek 'De intrinsieke waarde van dieren in performancepraktijken' (dr. F.W.J. Keurlartz en 
dr. Jac. A.A. Swart van de Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen UR, 2009) stelt: "Is een wild 
circusdier gemakkelijk terug te plaatsen in een meer natuurlijke omgeving, dan vereist het principe 
van intrinsieke waarde dat zo'n dier inderdaad wordt teruggeplaatst. Dat kan een dierentuin zijn, een 
wildpark en (heel misschien) de vrije natuur, afhankelijk van de soortspecifieke en individuele 
kenmerken van het dier." Deze stellingname maakt duidelijk dat het houden van wilde dieren in 
circussen uit ethisch oogpunt ongewenst is, in principe verboden zou moeten worden, en de dieren 
in een meer aangepaste omgeving geplaatst zouden moeten worden als deze voor handen is. 

Los van de vraag of de op dit moment aanwezige wilde dieren in circussen in een meer aangepaste 
omgeving geplaatst kunnen worden - wij durven te stellen dat dat zeker mogelijk is -, is dit een 
pleidooi om direct te stoppen met het fokken van of handelen in wilde dieren in en voor circussen. 
Circussen zijn geen gewenste omgeving om wilde dieren in te houden en dit moet dus zo spoedig 
mogelijk stoppen. We moeten stoppen met het creëren van toekomstige problemen! 

te jo t van praktische aard: de organisaties aangesloten bij Wilde Dieren de Tent Uit zijn in staat om 
direct of via hun netwerk alle aanwezige wilde dieren in de Nederlandse circussen op te vangen 
mocht dat gewenst zijn. Zowel stichting AAP als Viervoeters als WSPA als IFAW hebben in binnen-
en buitenland geschikte opvanglocaties voor de dieren. 

Het onderzoek stelt tevens "Indien een performance-praktijk onvoldoende soortspecifieke of 
individuele zorg kan bieden dan hoort een dier daar evenmin in thuis. De zorg moet van zodanige 
kwaliteit zijn, dat ze compenseert voor een geheel of gedeeltelijk gemis aan mogelijkheden die het 
dier zou hebben in zijn geëigende of natuurlijke omgeving. Trainers dienen daarvoor voldoende kennis 
in huis te hebben." Het onderzoek van Hopster et.al. heeft ons geleerd dat het aan kennis en 
individuele zorg voor de dieren volledig ontbreekt in circussen. 
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Het is niet meer te verantwoorden dat puur voor ons vermaak dieren als olifanten, tijgers, en 
leeuwen van hot naar her worden gesleept, in volkomen inadequate huisvesting worden gehouden 
en zijn overgeleverd aan de zorg door onkundige mensen. 

Gelukkig staat Nederland niet alleen in de wereld. Landen waar een verbod op wilde dieren in het 
circus om redenen van dierenwelzijn (gedeeltelijk) van kracht of in voorbereiding is: Argentinië, 
België, Brazilië, Bulgarije, Bolivia, Canada, Colombia, Costa Rica, Denemarken, Engeland, Finland, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, India, Israël, Kroatië, Malta, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, 
Oostenrijk, Singapore, Slowakije, Spanje, Venezuela, Verenigde Staten en Zweden. • EINDCONCIUSIE 

De resultaten van het rapport "Brood en Spelen; welzijn van dieren in reizende circussen in 
Nederland" laten eens te meer zien dat het welzijn van wilde dieren in het circus onherroepelijk 
wordt aangetast. Het onderzoek 'De intrinsieke waarde van dieren in performancepraktijken' toont 
tevens aan dat de intrinsieke waarde en de integriteit van wilde dieren in circussen geweld wordt 
aangedaan. Beide onderzoeken onderstrepen de positie van Wilde Dieren de Tent Uit: de coalitie is 
van mening dat wilde dieren simpelweg niet in circussen thuishoren. De opbrengst van dit lijden 
(een paar minuten vermaak) is maatschappelijk niet langer te verantwoorden. Wilde dieren 
moeten geweerd worden uit het circus middels een wettelijk verbod. De bal ligt nu bij de politiek 
om snel te handelen. 
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