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Voorwoord
Dit onderzoeksrapport is geschreven door Daniek Timmer, student Diergezondheid en Management
aan de Aeres Hogeschool te Dronten. Dit rapport is geschreven in samenwerking met Stichting
Leeuw, een organisatie waar leeuwen, tijgers en andere katachtige roofdieren sinds 2012
opgevangen worden. De stichting is gevestigd op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Ik wil
Paola Metman bedanken voor de goede begeleiding vanuit Aeres Hogeschool Dronten en ik wil dhr.
R. Kruijff bedanken voor de begeleiding en het meedenken vanuit Stichting Leeuw. Ook wil ik alle
instanties bedanken die hebben meegewerkt aan de voortgang van dit onderzoek door hun
ervaringen en gegevens beschikbaar te stellen. Feedback van voorgaande beoordelingen zijn
verwerkt in dit rapport.
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Samenvatting
Wereldwijd wordt er steeds meer aandacht besteed aan dierenwelzijn (Wilson, 2015). Naar
aanleiding van veel negatieve publiciteit is er in Europa ophef ontstaan over het gebruik van wilde
dieren in circussen. Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels meer dan de helft van alle Europese landen
al een nationale wetgeving aangenomen heeft die gericht is op het (gedeeltelijk) verbieden van wilde
dieren in circussen (Eurogroup For Animals, 2017).
Deze regelgeving zorgde ervoor dat veel dieren, waaronder olifanten opvang nodig hadden. Dit riep
bij bepaalde organisaties vragen op, over hoe dit in de toekomst gerealiseerd kan worden. Het is
namelijk aannemelijk dat meer Europese landen een soortgelijk verbod gaan invoeren. Als dit het
geval is, is het goed denkbaar dat er in Europa meer opvang nodig is voor deze circusolifanten. Er is
op dit moment bekend dat er in meer Europese landen gewerkt wordt aan een aangescherpte
regelgeving, maar het is onduidelijk om hoeveel landen dit uiteindelijk zal gaan en hoe deze
regelgeving er uiteindelijk uit komt te zien. Dit is kennis wat nog onderzocht moet worden en dit is
noodzakelijk om uit te zoeken om er uiteindelijk achter te komen of er daadwerkelijk opvang nodig
is. De onderzoeksvraag luidt dus als volgt;
In hoeverre is het noodzakelijk om in de komende vijf jaar in Nederland extra opvangcapaciteit te
realiseren voor circusolifanten uit Europa?
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zullen eerst onderstaande deelvragen
beantwoord moeten worden;
-Welke regelgeving met betrekking tot wilde dieren in circussen is er in Europa en welke regelgeving
zit er aan te komen?
-Hoeveel circusolifanten zijn er op dit moment in Europa?
-Welke opvangmogelijkheden zijn er op dit moment in Europa?
Na veel onderzoek en veel contact met relevante instanties, kunnen de volgende punten
geconcludeerd worden:





Er kan bevestigd worden dat de komende jaren minimaal acht Europese landen een verbod
gaan invoeren.
In deze landen zijn er 84 circusolifanten die dan niet meer op mogen treden
Er zijn vijf opvangmogelijkheden in Europa voor deze circusolifanten, maar het is niet bekend
of er ruimte is in dierentuinen.
Het is mogelijk dat circuseigenaren de olifanten zelf houden, bijvoorbeeld in het
winterverblijf.

Op basis van de huidige gegevens kan er geen duidelijk antwoord gegeven worden op de
onderzoeksvraag, omdat er nog vragen open liggen waarvan het antwoord nog niet duidelijk is.
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag zal er een vervolgonderzoek uitgevoerd moeten
worden waarbij er onderzocht wordt of circuseigenaren hun circusolifanten naar een opvang zouden
willen doen of deze zelf zullen houden. Daarnaast moet er worden nagegaan of dit wel een
realistische oplossing is.
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Abstract
Worldwide, more and more attention is paid to the welfare of animals (Wilson, 2015).Due to a lot of
negative publicity, there has been a stir in Europe about the use of wild animals in circuses. This
means that more than half of Europe have already adopted a legislation about (partially) banning
wild animals in circuses (Eurogroup For Animals, 2017).
These regulations causes that many animals, including elephants, needed shelter. This raised
questions at certain organizations about how this can be achieved in the future. At the moment,
there is one elephant in the Netherlands that needs a permanent stay. However, it is reasonable to
think that more European countries will introduce a similar ban. If this is the case, it is possible that
more sanctuaries are needed in Europe for these elephants. At the moment it is known that more
European countries are changing their regulations, but it is unclear how many countries will do that
and what these regulations will mean for circuses. This is knowledge that has yet to be investigated
and this is necessary to find out whether more elephant sanctuaries are needed in Europe. The
research question is therefore as follows:
To what extent is it necessary to create an additional sanctuary in the Netherlands for circus
elephants in the coming five years?
In order to answer the research question, the following sub-questions must first be answered;
-What regulations regarding wild animals in circuses are currently in Europe and which regulations
will be introduced in the future?
-How many circus elephants are currently in Europe?
-What elephant sanctuaries are currently located in Europe?
After much research and a lot of contact with relevant authorities, the following conclusions can be
drawn:





It can be confirmed that at least eight European countries will introduce a ban in the coming
years.
In these countries there will be 84 circus elephants in total that are no longer allowed to
perform and need to go to a sanctuary.
There are five facilities for these elephants, but it is not certain how many spots there are
available in zoos.
It is possible that circus owners will keep the elephants themselves, for example in their
winter stays.

Based on the current data, no clear answer can be provided to answer the research question,
because there are still questions, where the answer is not clear yet. To answer the research question,
for example, an extra research will have to be done to investigate whether circus owners want to
send their circus elephant to a sanctuary or if they want to keep them at their own circus. In addition,
they need to research whether this is a realistic solution.
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Hoofdstuk 1 – Inleiding
Wereldwijd wordt er steeds meer aandacht besteed aan dierenwelzijn (Wilson, 2015). Al tientallen
jaren is het gebruik van wilde (zoog)dieren in circussen en shows een onderwerp in Europa waar
steeds meer maatschappelijke discussies over gevoerd worden. Met de term ‘wilde dieren’ wordt in
dit rapport het volgende bedoeld:
‘’Alle van nature in het wild levende diersoorten met uitzondering van diersoorten die
voorkomen in de bijlage van het ‘Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren’, en
honden en katten’’ (Overheid.nl, 2014).
De lijst met diersoorten die niet onder de term ‘wilde diersoorten’ vallen volgens het besluit
aanwijzing voor productie te houden dieren is weergegeven in bijlage 2.
In dit rapport wordt deze term gehanteerd, wat betekent dat ‘de olifant’ onder wilde diersoorten
valt. De afgelopen jaren is in heel Europa de twijfel toegenomen over de ethiek van het gebruik van
wilde dieren als entertainment. Dit heeft verschillende redenen, met als grootste twee het welzijn
van de dieren en de veiligheid van het publiek en verzorgers (FVE, 2015).

Welzijn
Dierenwelzijn kan gedefinieerd worden als het fysieke en gevoelsmatige welzijn van dieren. Het
welzijn van een dier kan gemeten worden aan de hand van de volgende vijf vrijheden;






vrij van honger, dorst of onjuiste voeding,
vrij van thermaal en fysiek ongerief,
vrij van verwonding of ziekten ,
vrij van angst en chronische stress,
en vrij zijn om een natuurlijk gedragspatroon te vertonen (Universiteit Utrecht, z.d.).

Deze vrijheden worden door de Nederlandse overheid gezien als parameters voor een goed
dierenwelzijn (Universiteit Utrecht, z.d.). Als een van bovenstaande vrijheden ontbreekt is het
welzijn van het dier niet optimaal, bijvoorbeeld als een dier niet de mogelijkheid heeft om het
natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Volgens Harris, Iossa, & Soulsbury (2009), die onderzoek
hebben gedaan naar het welzijn van wilde dieren in rondreizende circussen, is dit ook aan de orde
bij circusolifanten. Deze dieren worden veel vervoerd en worden gehuisvest in tijdelijke
accommodaties. Tijdens het reizen zijn de bijbehorende geforceerde bewegingen, het menselijk
contact, het geluidsoverlast en de kleine ruimtes belangrijke stressoren voor de dieren. Doordat de
dieren niet het natuurlijke gedragspatroon kunnen vertonen, wordt het welzijn van de dieren
gecompromitteerd (Harris, Iossa, & Soulsbury, 2009).

Federation of Veterinarians of Europe
De Federation of Veterinarians of Europe (FVE) is de overkoepelende organisatie voor veterinaire
verenigingen uit 38 Europese landen. De FVE vertegenwoordigt dierenartsen die werkzaam zijn op
verschillende gebieden in het vak. Na meerdere jaren van onderzoek naar het welzijn van
circusdieren, heeft de FVE in 2015 een rapport naar buiten gebracht:
‘’The use of wild mammals, especially elephants [nadruk toegevoegd], big cats (lions and
tigers) in travelling circuses reflects a traditional, but outdated, view of wild animals. . . .The
needs of non-domesticated, wild mammals cannot be met within a travelling circus;
especially in terms of housing and being able to express normal behaviours.’’ (FVE, 2015)
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De FVE raadt alle Europese en nationale bevoegde autoriteiten op basis van deze uitspraak aan om
het gebruik van wilde dieren in reizende circussen te verbieden, omdat er volgens de FVE niet aan de
mentale, sociale en natuurlijke behoeften van de dieren kan worden voldaan (FVE, 2015).

Veiligheid
Uit de gegevens van ’The Humane Society of the United States’ (de grootste
dierenrechtenorganisatie van Amerika) waarin ongevallen met circusdieren uit circussen
(wereldwijd) geregistreerd staan, blijkt dat bij 52 van de 119 genoemde ongevallen in Europa
olifanten waren betrokken (HSUS, 2004). Zoocheck Canada, een internationale dierenbescherming
die de mishandeling en verwaarlozing van wilde dieren tegen wil gaan door middel van onderzoeken,
research en educatie, stelt dat het agressieve gedrag van een olifant vaak het resultaat is van een
slechte training of zelfs mishandeling. (Zoocheck Canada Inc., 2005).
Uit een onderzoek van Eurogroup for Animals, een organisatie die de kennis en expertise van de
organisatie gebruikt om positieve veranderingen teweeg te brengen op het gebied van dierenwelzijn
(Eurogroup for animals, z.d.), blijkt dat het gebruik van wilde dieren in circussen ook invloed heeft op
de veiligheid van het publiek en verzorgers. Vanaf 1995 tot 2017 zijn er in Europa in totaal 305
ongelukken met wilde dieren in circussen geteld (Eurogroup For Animals, 2017). In figuur 1 is te zien
dat de meeste gevallen, in totaal 138, hebben plaatsgevonden in Duitsland.

Figuur 1: Ongelukken veroorzaakt door wilde dieren in circussen in EU landen tussen 1995 en 2017. Overgenomen uit Wild Animals in EU
circuses, van Eurogroup For Animals,2017 (http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/E4A-Circus_Report-Digital-OKv2.pdf?utm_source=PDF&utm_campaign=CircusReport)

Verbod wilde dieren
Naar aanleiding van de resultaten van onder andere bovenstaande onderzoeken heeft de stichting
Animal Defenders International (ADI) meerdere documentaires gemaakt over het welzijn van
circusdieren (ADI, z.d.). ADI zet zich wereldwijd in voor dieren die als entertainment worden gebruikt
en mishandeld worden en brengt deze dieren waar mogelijk in veiligheid. In de documentaires die
door het ADI zijn gemaakt, zijn beelden weergegeven waarin het welzijn van wilde circusdieren
voornamelijk achter de schermen wordt gecompromitteerd. Naar aanleiding van deze negatieve
publiciteit is er in Europa ophef ontstaan over het gebruik van wilde dieren in circussen. Dit heeft
ertoe geleid dat meer dan twintig Europese landen inmiddels al een nationale wetgeving
aangenomen hebben die gericht is op het (gedeeltelijk) verbieden van wilde dieren in circussen
(Eurogroup For Animals, 2017). In Tabel 1 is een overzicht te zien van de wetgeving per Europees
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land in 2016 met betrekking tot het gebruik van wilde dieren in circussen. Het is bekend dat steeds
meer landen hetzelfde verbod in de toekomst gaan invoeren, maar het is nog onduidelijk om
hoeveel landen het gaat en wanneer dit gaat gebeuren.
Tabel 1:
Wetgeving per Europees land m.b.t. het gebruik van (wilde) dieren

Overgenomen uit Wild Animals in EU circuses, van Eurogroup For Animals,2017 (http://www.eurogroupforanimals.org/wpcontent/uploads/E4A-Circus_Report-Digital-OK-v2.pdf?utm_source=PDF&utm_campaign=CircusReport)

Nederland
In 2005 werd in Nederland de dierenrechtenorganisatie ‘Wilde Dieren de Tent Uit’ opgericht. De
organisatie was een samenwerking van zowel nationale als internationale dierenwelzijnsorganisaties
die samen het doel hadden om een verbod te leggen op het gebruik en het houden van wilde
(zoog)dieren in circussen in Nederland (Wilde Dieren de Tent Uit, z.d.). Organisaties die bij het
initiatief waren aangesloten zijn onder andere Stichting AAP, IFAW, WSPA en Stichting Viervoeters.
Ook lokale dierenbeschermingsafdelingen hebben mee gewerkt aan het initiatief.
In 2012 is in het Regeerakkoord aangekondigd dat Nederland het tiende land in Europa zou worden
met een verbod op het gebruik en houden van wilde (zoog)dieren in circussen (Dierenwelzijnsweb,
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2015). Op 15 september 2015 is het verbod op wilde dieren in circussen in Nederland officieel
ingegaan. In het ‘Besluit verbod wilde dieren in circussen’ staat het volgende:
‘’Verbod op deelname met andere dan aangewezen dieren aan een circus of ander
optreden en op vervoer van die dieren ten behoeve van een circus of ander optreden’’
(Staatsblad, 2015).
In het verbod worden soorten zoogdieren aanwezen waarmee deelname aan en vervoer ten
behoeve van een circus wel is toegestaan (zie Tabel 2).
Tabel 2:
Aangewezen soorten van zoogdieren waarmee deelname aan en vervoer ten behoeve van een circus of een ander
optreden is toegestaan.

Overgenomen uit Staatsblas van het Koninkrijk der Nederlanden, 2015 (http://edepot.wur.nl/355933)

De organisaties die aangesloten waren bij ‘Wilde Dieren de Tent Uit’ hebben de circussen
aangeboden om opvang te regelen voor de wilde (zoog)dieren, waaronder olifanten. Ondanks dat
‘Wilde Dieren de Tent Uit’ heeft aangedrongen bij staatssecretaris Dijksma om gebruik te maken
van het opvangaanbod, heeft deze besloten om de keuze van de opvang over te laten aan de
circussen zelf (Dierencoalitie, 2015). Tijgers, leeuwen en overige grote katachtigen zijn opgevangen
bij de Spaanse vestiging van Stichting AAP en bij Stichting Viervoeters (Van Yperen, 2017). Nadat de
organisatie haar doel had bereikt, heeft de organisatie zichzelf opgeheven.
Omdat deze organisaties allemaal hebben bijgedragen aan het verbod van de wilde circusdieren,
weigerden circussen de dieren op te laten vangen door Stichting AAP en Stichting Viervoeters.
Hierdoor zijn er destijds een aantal dieren, waaronder olifanten, zonder geschikte vaste
verblijfplaats geëindigd. Deze dieren werden door de circussen tijdelijk gehuisvest in de
winterverblijven. Veel circussen hebben de leeuwen en tijgers uiteindelijk bij Stichting Leeuw
ondergebracht, een organisatie die niet aan het project ‘Wilde Dieren de Tent Uit’ heeft
bijgedragen. Uiteindelijk heeft Stichting Leeuw zesentwintig leeuwen en tijgers opgevangen uit
circussen.
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Stichting Leeuw
Stichting Leeuw is een organisatie waar leeuwen, tijgers en andere katachtige roofdieren sinds 2012
opgevangen worden. De stichting is gevestigd op Landgoed Hoenderdaell. De dieren die bij Stichting
Leeuw terecht komen zijn vaak roofdieren die in gevangenschap hebben geleefd, bijvoorbeeld in
een circus, dierentuin of bij particulieren. Als deze circussen of dierentuinen genoodzaakt zijn om
deze dieren weg te doen, kunnen de dieren bij Stichting Leeuw opgevangen worden (Stichting
Leeuw, 2016). Als het mogelijk is, wordt het dier na enige tijd herplaatst in het land van herkomst, in
een omheind natuurpark. Dit gebeurd in samenwerking met twee opvangorganisaties; Emoya en
WFFT (Wildlife Friends Foundation Thailand). Hier worden de dieren opgevangen als ze sterk genoeg
zijn om in de natuurlijke leefomgeving te overleven. Om dit mogelijk te maken, bereidt de stichting
de leeuwen en tijgers zo goed mogelijk voor op een leven in een natuurlijke omgeving (Stichting
Leeuw, 2016).

Olifanten
Naast leeuwen en tijgers , waren een aantal circussen in het bezit van een of meerdere olifanten.
Op dit moment is er nog één Nederlands circus (Circus Freiwald) in het bezit van een olifant. Deze
Afrikaanse olifant werd na ingang van het verbod gehuisvest in een verblijf in Duitsland. Het circus
heeft de olifant teruggehaald omdat de verandering volgens hen stress en heimwee bij de olifant
opleverde. Op dit moment heeft Circus Freiwald een tijdelijke ontheffing ontvangen voor de olifant
(Kerstens, 2017).
Op dit moment is er in Nederland dus nog maar één olifant die een vaste verblijfplaats nodig heeft.
Het is echter aannemelijk dat door alle ophef meer Europese landen een soortgelijk verbod gaan
invoeren. Als dit het geval is, is het goed denkbaar dat er in Europa meer opvang nodig is voor deze
circusolifanten.
In Tabel 1 is bijvoorbeeld te zien dat er in Duitsland en Frankrijk nog geen verbod op wilde dieren is
ingevoerd. Dit wil niet zeggen dat circussen met wilde dieren overal op kunnen treden. In Duitsland
heeft de Bondsraad al drie keer (in 2003, 2011 en in 2016) gestemd voor een verbod op wilde
dieren in circussen, maar de Duitse overheid is hier nog niet op ingegaan. Daarom ondernemen
deelstaten in Duitsland actie door geen circussen uit te nodigen of toe te laten in bepaalde
gemeenten. Enkele circussen zijn het niet met de lokale verboden eens en ondernemen juridische
stappen, maar in de meerderheid van deze gevallen wordt de aanvraag van de circussen afgewezen
(Havenstein, 2017). Alleen al bij Duitse circusondernemingen bevinden zich volgens dhr. Blanke van
de Deutscher Tierschutzbund (Persoonlijke communicatie, 8 februari 2018) op dit moment 47
olifanten die bij het ingaan van een nieuwe regelgeving allemaal opvang nodig zullen hebben.
Ook in Frankrijk groeit de kritiek op het gebruik van wilde dieren in circussen, waardoor op dit
moment 65 gemeenten een verbod hebben ingesteld (ADI, z.d.). Zo zijn er nog meer Europese
landen waar in de toekomst de regelgeving omtrent circusdieren aangescherpt gaat worden.
Op basis van deze kennis kan gesteld worden dat het goed mogelijk is dat er op korte termijn
steeds meer verboden op het gebruik van wilde dieren zullen worden ingesteld, met als gevolg
dat steeds meer circussen het zich financieel niet meer kunnen veroorloven om hun olifanten
ergens te laten verblijven, zonder dat deze op kunnen treden.
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De afgelopen jaren hebben ongeveer twintig Europese landen een verbod ingesteld op het gebruik
van wilde dieren in circussen. Er is op dit moment bekend dat er in meer Europese landen gewerkt
wordt aan een aangescherpte regelgeving met betrekking tot circusdieren, zoals in Duitsland en
Frankrijk, maar het is onduidelijk om hoeveel landen dit uiteindelijk zal gaan en hoe deze
regelgeving er uiteindelijk uit komt te zien. Dit is kennis wat nog onderzocht moet worden en dit is
noodzakelijk om uit te zoeken om er uiteindelijk achter te komen of er daadwerkelijk opvang nodig
is. Daarnaast is het op dit moment nog onbekend hoeveel circusolifanten in de toekomst precies
opvang nodig zullen hebben. Er zijn in Europa enkele opvangmogelijkheden en dierentuinen, maar
het is de vraag of deze opvangfaciliteiten ruimte hebben voor meer circusolifanten.
Het is duidelijk dat er een probleem aan zit te komen, maar het is onduidelijk hoe groot dit
probleem is. Dit komt mede doordat een aantal landen bezig zijn met een nieuwe regelgeving, maar
het nog onduidelijk is hoeveel landen dit zijn en hoe die regelgeving er precies uit komt te zien. Dit
gebrek aan kennis moet onderzocht worden om te achterhalen hoe groot het probleem in Europa
is. Er zijn gegevens beschikbaar, maar het is van belang om deze gegevens te inventariseren en een
duidelijk overzicht op te stellen.
Uit bovenstaande gegevens wordt duidelijk dat er in de toekomst olifanten zonder verblijfplaats
eindigen en daar is mogelijk niet genoeg opvang voor. In dit rapport zal geïnventariseerd worden of
een extra olifantenopvang in Nederland noodzakelijk is. Stichting Leeuw heeft de indruk dat er in
Europa extra opvang nodig is voor deze olifanten. Als naar aanleiding van dit onderzoek blijkt dat dit
daadwerkelijk noodzakelijk is, dan is Stichting Leeuw bereid om op Landgoed Hoenderdaell een
verblijf te ontwerpen voor de opvang van circusolifanten. Als alle gegevens met elkaar vergeleken
worden kan er antwoord gegeven worden op de volgende onderzoeksvraag;

Onderzoeksvraag
In hoeverre is het noodzakelijk om in de komende vijf jaar in Nederland extra opvangcapaciteit te
realiseren voor circusolifanten uit Europa?

Deelvragen
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zullen eerst onderstaande deelvragen beantwoord
moeten worden;
1. Welke regelgeving met betrekking tot wilde dieren in circussen is er in Europa en welke
regelgeving zit er aan te komen?
2. Hoeveel circusolifanten zijn er op dit moment in Europa?
3. Welke opvangmogelijkheden zijn er op dit moment in Europa?
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Doelstelling
Het doel van dit rapport is om te inventariseren of er meer opvangcapaciteit nodig is in Europa om
circusolifanten op te vangen. Om hier een duidelijk beeld van te kunnen schetsen zal er een overzicht
gemaakt worden van de regelgeving die in Europa wordt gehandhaafd en welke landen de
regelgeving met betrekking tot wilde circusdieren gaan aanscherpen. Daarnaast is het van belang dat
het aantal circusolifanten in Europa wordt onderzocht en of er ruimte is om deze olifanten eventueel
op te vangen. Hierdoor kan er een goed beeld verkregen worden van de huidige en toekomstige
situatie met betrekking tot circusolifanten in Europa.
Naar aanleiding van de conclusie van dit rapport zal Stichting Leeuw een beslissing maken of de
organisatie een olifantenopvang op Landgoed Hoenderdaell zal starten.

.
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Hoofdstuk 2 – Materiaal en methode
In dit onderzoeksrapport zal de onderzoeksvraag beantwoord worden aan de hand van een
inventarisatieonderzoek. Om antwoord te krijgen op de deelvragen is er contact opgenomen met zo
veel mogelijk organisaties om een beter beeld te krijgen van de huidige situatie rondom circussen en
de regelgeving in Europa. Met alle verzamelde informatie is er een inventarisatie gemaakt en
ontstaat er een duidelijk beeld van de huidige en toekomstige situatie in Europa.
Er zijn informatiebronnen geraadpleegd voor de algemene feitelijke informatie over (circus)olifanten
en circussen. De volgende bronnen zijn onder andere benaderd;









Publicaties van de FVE: FVE position on the use of animals in travelling circuses.
Eurogroup for Animals: Wild animals in EU circuses
De organisatie Eurogroup for Animals heeft in 2017 een uitgebreide publicatie uitgebracht
met feitelijke informatie over de huidige situatie met betrekking tot wilde dieren in circussen
in heel Europa. Hierin worden gegevens beschreven uit Nederland en Duitsland maar ook uit
landen als Finland, Estland en Malta.
Gegevens van EAZA
De EAZA (European Association of Zoo’s & Aquaria) is een overkoepelende organisatie van
aangesloten dierentuinen uit heel Europa. De EAZA beschikt over informatie met betrekking
tot opvangmogelijkheden in dierentuinen.
European Elephant Group
Beschikt over een compleet overzicht van het aantal circusolifanten in heel Europa.
Stichting AAP
Harris, S., Iossa, G., & Soulsbury, CD: Are wild animals suited to a travelling circus life?
Een wetenschappelijk onderzoek naar het welzijn van circusdieren, onder andere tijdens het
reizen.

Gegevens olifanten
Er is contact opgenomen met organisaties die op verschillende manieren te maken hebben
met circussen en wilde circusdieren in heel Europa. Er is bijvoorbeeld informatie
opgevraagd bij de European Elephant Group (EEG) om een beter beeld te krijgen van de
huidige situatie in Europa. De European Elephant Group is een Duitse organisatie dat
beschikt over een compleet overzicht van het aantal circusolifanten in heel Europa. Naast
de actuele cijfers van het aantal circusolifanten in Europa, is er ook informatie opgevraagd
met betrekking tot leeftijd en soort. In bijlage 1 Tabel 9 is weergegeven met welke
organisaties contact opgenomen werd over deze cijfers.

Gegevens regelgeving
Daarnaast is er contact opgenomen met organisaties die dagelijks te maken hebben met de huidige
en toekomstige situatie rondom regelgeving met betrekking tot circussen. Een voorbeeld hiervan is
de Vereniging van Nederlandse Circusondernemingen (VNCO). De VNCO is de branchevereniging
voor Nederlandse circussen en treedt op als gesprekspartner voor landelijke en lokale overheden
(VNCO, z.d.). De VNCO beschikt over informatie en kennis met betrekking tot de regelgeving in
Nederland en Europa. Hierdoor kon de vereniging tijdens het onderzoek meer inzicht geven over de
toekomstige wetgeving in de circuswereld. Eurogroup for Animals is al eerder genoemd in dit
rapport; een organisatie die gecoördineerde campagnes opstart op Europees niveau en de kennis en
expertise van de organisatie gebruikt om positieve veranderingen teweeg te brengen op het gebied
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van dierenwelzijn (Eurogroup for animals, z.d.). De organisatie heeft in 2017 een uitgebreide
publicatie uitgebracht met feitelijke informatie over de huidige situatie met betrekking tot wilde
dieren in circussen in heel Europa. In het rapport is een duidelijk beeld geschetst van de regelgeving
in 2017 en een lijst opgesteld met meerdere opvangcentra voor wilde diersoorten in Europa,
waaronder leeuwen, apen en beren. Het rapport van Eurogroup For Animals is tijdens dit onderzoek
onder andere gebruikt om gegevens en cijfers te bevestigen met betrekking tot regelgeving.
Daarnaast is voor elk Europees land uitgezocht of de regelgeving met betrekking tot een verbod voor
het optreden van olifanten in circussen is aangescherpt of in de toekomst aangescherpt wordt.
In bijlage 1 (Tabel 11) is te zien welke organisaties en bronnen geraadpleegd zijn tijdens het
opstellen van dit rapport, om de huidige en toekomstige regelgeving in beeld te brengen. Alle
bronnen in Tabel 11 (bijlage 1) zijn onafhankelijke partijen (overheden), die de regelgeving online
beschikbaar stellen. De informatie is verkregen van de websites die de overheid van elk land
openbaar zet. De bronnen die in Tabel 11 genoemd zijn kunnen dus als betrouwbaar worden
beschouwt.

Opvangmogelijkheden
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van dit rapport is het noodzakelijk om een beeld te
krijgen van de huidige opvang voor circusolifanten. Er is daarom een inventarisatie gemaakt van de
huidige opvangmogelijkheden voor olifanten in Europa. Om deze informatie te verkrijgen is er
contact opgenomen met onder andere EARS (European Alliance of Rescue centres and Sanctuaries).
EARS vertegenwoordigt opvangcentra in Europa en stelt deze opvangcentra in staat om samen te
werken en wederzijdse doelstellingen te bereiken op het gebied van dierenwelzijn (EARS, z.d.). In
bijlage 1 (Tabel 12) is weergegeven welke Europese organisaties tijdens het onderzoek zijn benaderd
met betrekking tot alle informatie rondom opvangmogelijkheden.
De gegevens die tijdens het onderzoek zijn verkregen, worden later in dit rapport met elkaar
vergeleken. Hierdoor kan een goed beeld worden verkregen van de huidige situatie omtrent
regelgeving, aantal circusolifanten en opvangmogelijkheden in Europa.

Verwerking van gegevens
De gegevens die verkregen zijn tijdens het onderzoek zijn voornamelijk verwerkt in tabellen en
figuren, zodat dit resulteert in een overzichtelijk rapport. In Tabel 3 wordt weergegeven hoe de
gegevens met betrekking tot de regelgeving in Europa wordt weergegeven.
Tabel 3:
Voorbeeld verwerking gegevens regelgeving Europa

Land
Europees land
Etc.

Verbod
olifanten
Ja/nee
Etc.

Nationaal of lokaal
niveau
Nationaal/lokaal
Etc.

Startdatum verbod

Opmerking

Bron

Datum
Etc.

Ja/nee
Etc.

Bron
Etc.
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In Tabel 4 is als voorbeeld weergegeven hoe de informatie omtrent de leeftijd van circusolifanten in
Europa is verwerkt. De leeftijd van de circusolifanten kan invloed hebben op het soort opvang.
Volgens dhr. Kaulis, voorzitter van het Berufsverband der Tierlehrer, zal een oudere olifant minder
geschikt zijn om nog lang vervoerd te worden (persoonlijke communicatie, 14 maart 2018). Dit is de
reden dat de leeftijd van de olifanten ook meegenomen wordt in het onderzoek
Tabel 4:
Voorbeeld verwerking gegevens leeftijd circusolifanten

Jongste olifanten
Oudste olifanten

Soort olifant 1
Aantal jongste
olifanten
Aantal oudste
olifanten

Soort olifant 2
Aantal jongste
Olifanten
Aantal oudste
olifanten

Naast tabellen worden er ook figuren gebruikt om de gegevens zo overzichtelijk mogelijk weer te
geven. In Figuur 2 is een voorbeeld weergeven hoe de gegevens omtrent het aantal circusolifanten
verwerkt worden.

Aantal circusolifanten
olifant
olifant
olifant
olifant

Figuur 2: Voorbeeld verwerking gegevens aantal olifanten in Europa

Voor de gegevensverwerking van de huidige opvangmogelijkheden in Europa is er een opsomming
gemaakt van opvangcentra uit Europa. Hierbij is de meeste informatie verkregen van de websites van
de opvangmogelijkheden. Daarnaast is er met drie eigenaren gesproken om meer informatie te
verkrijgen en heeft EARS de gegevens omtrent de opvangmogelijkheden bevestigt.

16

Hoofdstuk 3 – Resultaten
In dit hoofdstuk zullen alle gevonden resultaten beschreven worden en wordt er per deelvraag
antwoord gegeven naar aanleiding van de gevonden informatie.

3.1 Regelgeving met betrekking tot wilde dieren in circussen in Europa
De term ‘wilde dieren’ is eerder in dit rapport aangeduid als ’alle van nature in het wild levende
diersoorten met uitzondering van diersoorten die voorkomen in de bijlage van het ‘Besluit
aanwijzing voor productie te houden dieren’ en honden en katten(zie bijlage 2). Als hieronder het
woord ‘wilde diersoorten’ wordt gebruikt, vallen olifanten hieronder.
Griekenland is na Bosnië en Herzegovina het tweede land in Europa dat een groot verbod heeft
ingesteld (ADI, z.d.). Het land heeft namelijk een landelijk verbod ingesteld voor alle dieren in
circussen, inclusief gedomesticeerde dieren. Na Griekenland volgden meer Europese landen, maar
enkele landen, zoals Spanje en Frankrijk, hebben alleen lokale verboden ingesteld (Casamitjana,
2015). Dit betekent dat circussen op bepaalde plekken in het land toch kunnen optreden met wilde
dieren.
In onderstaande tabel (Tabel 5) is weergegeven welke Europese landen op dit moment een verbod
op olifanten in circussen hebben ingesteld. In de tabel is te zien in welk land het verbod geldt, of het
verbod op nationaal of lokaal niveau geldt en wanneer het verbod is ingegaan. Als er in de tabel bij
opmerking een ‘*’ staat vermeld, is dit een verwijzing naar een opmerking over het verbod onder de
tabel.
Tabel 5:
Huidige wet- & regelgeving Europa m.b.t. het gebruik van olifanten in circussen

Land

Verbod
olifanten

Startdatum
verbod

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nationaal of
lokaal
niveau
Nationaal
Nationaal
Nationaal
Nationaal
Nationaal
Nationaal
Nationaal

Denemarken
Finland
Malta
Oostenrijk
Kroatië
Hongarije
Bosnië en
Herzegovina
Frankrijk
Griekenland
Slovenië
Cyprus
België

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

lokaal
Nationaal
Nationaal
Nationaal
Nationaal

2011
2012
2013
2013
2014

Nederland
Bulgarije
Ierland
Servië

Ja
Ja
Ja
Ja

Nationaal
Nationaal
Lokaal
Nationaal

2015
2015
/
/

1991
1996
2002
2005
2007
2007
2010

Opmerking

*₁

*₂

Bron

FAO (2013)
Ministry of Agriculture and Forestry (2006)
Justice Services (2014)
Tierschutzgesetz (2005)
The Croatian Parliament (2006)
Eurogroup for Animals (2017)
Four paws (2018)
ADI (z.d.)
Greek government (2012)
Staatsblad van de Republiek Slovenië (2007)
Republican of Cyprus (2018)
Belgische kamer van volksvertegenwoordigers
(2013)
Overheid.nl (2014)
Executive Environment Agency (2011)
Four Paws (2018)
Four Paws (2018)
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Spanje
Portugal

Noorwegen
United
Kingdom

Ja
Momenteel
slechts een
fokverbod
Ja
Ja

Lokaal
Nationaal

/
/

Nationaal
Lokaal

2017

*₃
*₄

Eurogroup for Animals (2017)
Diário da República (2009)

Fourpaws (2018)
ADI (z.d.)

In Tabel 5 is te zien dat 20 Europese landen tussen 1996 en 2017 een verbod hebben ingesteld op het
gebruik van (wilde) dieren in circussen. Bij landen zoals Portugal, Servië en landen waar lokale
verboden zijn ingesteld is het onduidelijk wanneer het verbod officieel van start is gegaan.
*₁ Finland
Het verbod uit 1996 was gedateerd, waardoor er in 2017 een positieflijst is bijgekomen met dieren
die wel gebruikt mogen worden in circus shows. Sinds 2017 is het in Finland voor circussen verboden
om gebruik te maken van apen, roofdieren, olifanten, nijlpaarden, buideldieren, neushoorns,
zeehonden, krokodillen, roofvogels, struisvogels en paarden (Fourpaws, 2018).
*₂ Frankrijk
Meer dan vijfenzestig van de 126 steden in Frankrijk hebben lokale verboden ingevoerd (ADI, z.d.)
Hierdoor wordt het circussen verboden om lokaal op te treden. Doordat het aantal steden en
dorpen dat een verbod invoert toeneemt, heerst er een toenemende druk op de nationale overheid
van Frankrijk om actie te ondernemen (AAP, 2018). Dit vergroot de verwachting dat Frankrijk in de
toekomst een aangescherpte regelgeving krijgt met betrekking tot het gebruik van (wilde)
diersoorten in circussen.
*₃ Spanje
In meer dan 400 dorpen en steden (inclusief Barcelona) in Spanje vormen zich lokale verboden
omdat gemeenten tegen het gebruik van (wilde) dieren in circussen zijn (ADI, z.d.).
*₄ Portugal
In Portugal geldt er een verbod op het gebruik van apen in circussen. Daarnaast geldt er een
fokverbod op bepaalde diersoorten, waaronder walvissen, wolven, beren, katachtige roofdieren,
olifanten, neushoorns, nijlpaarden, en meer. In oktober 2018 is door het Portugese parlement een
nieuwe wet goedgekeurd die vanaf 2024 circussen verbied om wilde dieren te gebruiken (FourPaws,
2018)
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Om aan te tonen dat steeds meer Europese landen een soortgelijk verbod invoeren, is in Tabel 6
weergegeven welke Europese landen het afgelopen jaar een verbod op het gebruik van (wilde)
dieren in circussen hebben ingevoerd en welke landen hebben aangekondigd dit verbod in de
toekomst nog te gaan invoeren.
Tabel 6: Toekomstige wet & regelgeving Europa m.b.t. het gebruik van (wilde) dieren in circussen

Land
Finland
Luxemburg

Roemenië
Italië
Slowakije
Ierland
Schotland
Estland
Wales
Zweden
Duitsland

Spanje
Engeland
Portugal

Verbod
olifanten
Ja, positieflijst
Ja, Introductie
van een
positieflijst
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Steden laten
geen circussen
toe
Ja
Ja
Ja

Nationaal /
lokaal
Nationaal
Nationaal

(verwachte)
startdatum
2017
2017

Nationaal
Nationaal
Nationaal
Lokaal
Nationaal
Nationaal
Nationaal
Lokaal

2018
2018
2018
2018
2018
2018
Onbekend
2019
Onbekend

Nationaal
Nationaal
Nationaal

Binnen 5 jaar
2020
2024

Opmerking

Bron
Eurogroup for Animals (z.d.)
Eurogroup for Animals (z.d.)

*₅

*₆
*₇

Monitorul Oficial (2014)
Eurogroup for Animals (2017)
Four Paws (2018)
Regulations (2017)
Scottish Parliament (2017)
Eurogroup for Animals (z.d.)
Welsh Government (2018)
Regeringskansliet (2018)
(ADI, z.d.)

AAP (2018)
(ADI, z.d.)
Fourpaws (2018)

In Tabel 6 is te zien dat acht landen in 2017 en 2018 een nationaal of lokaal verbod hebben
ingevoerd. De overheden van Zweden, Spanje, Engeland en Portugal hebben aangekondigd een
nationaal verbod binnen vijf jaar in te voeren. In Wales is ook aangekondigd dat een verbod in de
nabije toekomst ingevoerd zal worden, maar het is nog onbekend wanneer dit precies gaat gebeuren
en hoe dit verbod er precies uit gaat zien. In Duitsland worden in veel steden geen circussen
toegelaten. Er konden geen gegevens gevonden worden wanneer dit voor het eerst plaatsvond in
Duitsland.
Naar aanleiding van de gegevens in bovenstaande tabellen zal er hieronder over enkele landen nog
een korte toelichting worden gegeven.
*₅ Italië
In november 2017 heeft de Italiaanse overheid een nieuwe wet goedgekeurd waardoor circussen
niet meer met dieren mogen optreden. Italië heeft twaalf maanden de tijd om de wetgeving in te
laten gaan (Eurogroup for Animals, 2017). Voor zover bekend is de nieuwe regelgeving nog niet
ingegaan.
*₆ Zweden
In Zweden is in 1994 al een verbod ingevoerd op het gebruik van bepaalde wilde diersoorten. Het
gebruik van olifanten tijdens circus shows was na de invoering van de nieuwe regelgeving nog steeds
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toegestaan. Na een onderzoek van de Zweedse overheid in 2007 is geconcludeerd dat olifanten ook
verboden moeten worden. De Zweedse regering heeft het verbod daarom uitgebreid door een
wijziging in de regelgeving, waardoor naast olifanten ook zeeleeuwen niet meer gebruikt mogen
worden (AAP, z.d).
*₇ Duitsland
Bondstaten in Duitsland hebben de nationale overheid herhaaldelijk verzocht om een verbod op het
optreden met (wilde) dieren in te voeren. De overheid heeft hier tot nu toe nog geen gehoor aan
gegeven. Toch laten meer dan negentig steden en dorpen in Duitsland geen circussen meer toe (ADI,
z.d.). Inwoners maken zich zorgen over veiligheid naar aanleiding van verschillende incidenten, maar
ook over de welzijn van de dieren (AAP, z.d.).
Het Duitse ministerie van voedsel en landbouw heeft aangegeven dat de deelstaten in Duitsland de
circussen moeten blijven monitoren. Als hieruit blijkt dat het houden en het transporteren van de
circusdieren het dierenwelzijn compromitteert, en als eerdere maatregelen (zoals registratie van
circussen en de dieren) geen verbeteringen brengen, zal de overheid meerdere opties overwegen,
waaronder een algeheel verbod op wilde dieren in circussen (Bundesministerium, 2015). Doordat
meer dan negentig steden en dorpen geen circussen meer toelaten in de woonplaats, is het
aannemelijk dat de Duitse overheid in de toekomst een nationaal verbod in gaat voeren op het
gebruik van (wilde) dieren in circussen.
Naar aanleiding van bovenstaande gegevens kan er bij minimaal acht Europese landen verwacht
worden dat deze in de nabije toekomst een verbod gaan invoeren of aanscherpen zodat het gebruik
van wilde dieren in circussen in Europa minimaal wordt.
In hoofdstuk 3.2 is een overzicht samengesteld van het huidige aantal circusolifanten in Europese
circussen.
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3.2. Huidige aantal circusolifanten in Europa
Om te onderzoeken of er in de toekomst meer opvangcapaciteit voor circusolifanten nodig is in
Europa, is het noodzakelijk om het aantal circusolifanten in Europa te inventariseren.

De European Elephant Group
De verkregen informatie die in dit hoofdstuk worden benoemd, is afkomstig van de European
Elephant Group (EEG). De European Elephant Group is een in Duitsland gevestigde vereniging die zich
bezighoudt met de leefomstandigheden van olifanten in gevangenschap. De EEG richt zich daarbij
voornamelijk op olifanten die gehouden worden in dierentuinen en circussen. Doordat de vereniging
zich al jaren bezighoudt met verschillende circussen in Europa, is de EEG ver buiten de grenzen van
Duitsland bekend geworden. De European Elephant Group beschikt over ’s werelds meest
uitgebreide verzameling gegevens met betrekking tot olifanten in dierentuinen en circussen in
Europa, zoals een compleet olifantenbestand, informatie over geboortes, sterfgevallen, ongevallen,
enzovoort (EEG, z.d.). Tijdens dit onderzoek is er na doorverwijzing van de Tierschutzbund Duitsland
contact gelegd met de European Elephant Group. De verkregen informatie is online niet beschikbaar
en is voor de voortgang van dit onderzoek vrijgegeven. Het complete Europese olifantenbestand is in
bijlage 3 toegevoegd aan het rapport. Hieronder volgt een overzicht van deze informatie.
In figuur 3 is te zien hoeveel Afrikaanse en Aziatische olifanten er volgens de European Elephant
Group (persoonlijke communicatie, 10 februari 2018) momenteel in het bezit van Europese circussen
zijn.

Aantal circusolifanten Europa

Aziatische olifanten

46 olifanten

Afrikaanse olifanten
78 olifanten

Figuur 3: Aantal circusolifanten in Europa

In totaal verblijven er 124 circusolifanten in circussen in Europa. Hierbij zijn 78 circusolifanten
Aziatisch en 46 olifanten zijn Afrikaans.
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In figuur 4 is in een overzicht weergegeven wat er met de circusolifanten gedaan wordt gedurende
het jaar. Hierbij zijn er verschillende opties mogelijk, bijvoorbeeld dat de olifant het hele jaar met het
circus meegaat , of dat de olifant slechts enkele keren per jaar wordt vervoerd, bijvoorbeeld in een
bepaald seizoen. Ook is het mogelijk dat een olifant permanent gestationeerd wordt, dit betekent
dat de olifant helemaal niet meer vervoerd wordt door het circus.

Activiteit circusolifanten Europa
9
11
Reizen mee
Enkele keren per jaar
vervoerd
104 olifanten

Permanent gestationeerd

Figuur 4: Activiteit circusolifanten Europa

In figuur 4 is te zien dat van deze 124 circusolifanten, er 104 olifanten het grootste deel van de tijd
meereizen met het circus. Negen olifanten zijn permanent gestationeerd bij speciale verblijfplaatsen.
De overige elf circusolifanten zijn het grootste deel van het jaar gestationeerd en worden slechts
enkele keren per jaar vervoerd. In bijlage 3 is een overzicht te zien met actuele gegevens van de
huidige locatie van de overige circusolifanten. Dit is een inventarisatie van de European Elephant
Group (EEG). (persoonlijke communicatie, 20 juni 2018).

Leeftijd circusolifanten Europa
Van bovenstaande 124 circusolifanten zijn ook de leeftijden bekend. De leeftijd van de
circusolifanten kan invloed hebben op het soort opvang. Een oudere olifant zal volgens de
Berufsverband der Tierlehrer minder geschikt zijn om nog lang vervoerd te worden (persoonlijke
communicatie, 14 maart 2018). Dit is de reden dat de leeftijd van de olifanten ook meegenomen
wordt in het onderzoek. In Tabel 7 is een overzicht te zien van de verschillende leeftijden van de
circusolifanten.
Tabel 7:
Leeftijden circusolifanten Europa volgens cijfers van de EEG

Jongste olifanten
Oudste olifanten

Afrikaanse olifant
30 jaar (2 dieren)
31 jaar (4 dieren)
44 jaar (1 dier)
40 jaar (1 dier)

Aziatische olifant
10 jaar (1 dier)
26 jaar (2 dieren)
60 jaar (1 dier)
59 jaar (3 dieren)
56 jaar (2 dieren)
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Slechts 1 Aziatische olifant (37 jaar) is in gevangenschap geboren. De overige olifanten zijn in het wild
geboren en daarna geïmporteerd. De geboortedatum van wilde olifanten wordt altijd vastgesteld op
1 januari van dat jaar. Volgens het Wereld Natuur Fonds kunnen Aziatische olifanten de gemiddelde
leeftijd van 60 jaar halen (WNF, z.d.). In de tabel is te lezen dat de oudste Afrikaanse olifant
vierenveertig jaar is, en de oudste Aziatische olifant zestig jaar. Er zijn nog drie Aziatische olifanten
van 59, verder zijn de overige olifanten 56 jaar of jonger. Door bovenstaande gegevens lijkt het alsof
circussen vooral oude olifanten bezitten, maar als de zes oudste Aziatische olifanten niet
meegenomen worden, betekent dit dat 72 olifanten tussen tien en vijfenvijftig jaar oud zijn.

Aantal circusolifanten per land in Europa
Het is belangrijk om te weten in welke Europese landen de circusolifanten momenteel staan
ingeschreven, zodat duidelijk wordt of er daadwerkelijk olifanten zijn die opvang nodig hebben als de
regelgeving in een bepaald land aangescherpt wordt.
In onderstaande tabel (Tabel 8) staat beschreven hoeveel circusolifanten er staan ingeschreven bij
circussen in de landen waar de regelgeving in de aankomende jaren aangepast gaat worden. De
gegevens komen uit het olifantenbestand van de EEG, in bijlage 3.
De Europese landen waarvan in paragraaf 4.1 is aangegeven dat ze binnen vijf jaar een verbod zullen
invoeren, zijn in Tabel 8 genoteerd. Daarnaast is er per land het aantal ingeschreven circusolifanten
weergegeven. De landen die in Tabel 6 wel zijn genoemd maar niet in Tabel 8 voorkomen, zijn landen
waarbij geen circusolifanten ingeschreven staan. Het verbod zal dan alleen effect hebben op
circussen die in dat land komen optreden. In landen zoals Portugal, Hongarije en Kroatië, is er al een
verbod van start gegaan op het gebruik van circusolifanten in circussen, maar in die landen staan er
nog wel circusolifanten ingeschreven (zie Bijlage 3). Dit is mogelijk doordat deze circussen
bijvoorbeeld de keuze maken om niet meer in het eigen land op te treden met de olifanten, of omdat
de olifanten permanent gestationeerd zijn in het winterverblijf. Dit betekent dat de veertig olifanten
die ingeschreven staan in landen waar al een verbod van kracht is, worden afgetrokken van het
totale aantal circusolifanten in Europa. Hierdoor blijven er 84 circusolifanten over die bij een verbod
opvang nodig zullen hebben.
Tabel 8:
Aantal circusolifanten per Europees land waar mogelijk een verbod wordt ingevoerd

Europees land
Italië
Duitsland
Frankrijk
Spanje
Roemenië
Totaal

Aantal circusolifanten
19 olifanten
47 olifanten
13 olifanten
4 olifanten
1 olifant
84 olifanten
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3.3. Huidige opvangmogelijkheden in Europa
Zodra de regelgeving in bovenstaande Europese landen met betrekking tot het gebruik van (wilde)
diersoorten in circussen aangescherpt wordt, zullen er genoeg opvangmogelijkheden nodig zijn om
de vierentachtig circusolifanten op te kunnen vangen. Hieronder volgt een inventarisatie van de
huidige opvangmogelijkheden voor olifanten in Europa.

Pairi Daiza België
Pairi Daiza is een groot dierenpark in België met 5000 verschillende dieren en 500 verschillende
diersoorten. Pairi Daiza heeft een totaal oppervlakte van 65 hectare (Pairi Daiza, z.d). Pairi Daiza
heeft momenteel achttien olifanten opgevangen, waarvan zes olifanten ook uit circussen komen. Van
deze achttien olifanten zijn er vijftien Aziatisch, en daarnaast heeft het park drie Afrikaanse olifanten.
het AD meldt dat Pairi Daiza plannen heeft om in 2020 uit te breiden (AD, 2017), zodat het park in de
toekomst plaats heeft voor veertig olifanten. De vraag is in hoeverre dit betrouwbare informatie is.
Tijdens het onderzoek is er meerdere malen contact opgenomen met Pairi Daiza, maar het park kan
geen bevestiging geven over de uitbreiding van de olifantenopvang.

Elephant Haven Frankrijk
Elephant Haven is een concept dat bedacht is door twee Nederlandse dierverzorgers. Deze
dierverzorgers hebben ervaring opgedaan in Belgische dierentuinen en hebben in 2016 een initiatief
opgezet in Frankrijk. Elephant haven zal een rustoord worden voor oudere en/of zieke olifanten
afkomstig uit circussen. Het project is nog niet afgerond, omdat de verzorgers afhankelijk zijn van
donaties en giften. In de eerste fase (2018/2019) zal er volgens de administratie van Elephant Haven
ruimte zijn voor de eerste olifanten (Elephant haven, z.d.). Ook met Elephant Haven is contact
opgenomen om bevestiging te krijgen voor de voortgang van dit onderzoeksrapport. De organisatie
zegt veel tijd kwijt te zijn aan vergunningen en de administratie, maar geeft aan dat de bouw van de
eerste olifantenstal inmiddels is gestart (persoonlijke communicatie, 10 mei 2018).

Karlsruhe Zoo Duitsland
De Karlsruhe Zoo is gevestigd in het midden van de stad Karlsruhe, tussen een congrescentrum en
het centraal station in. Naast een dierentuin is het ook een stadspark met vele tuinen. De Karlsruhe
Zoo heeft volgens mevrouw E. Schippers, coördinator van de afdeling Opvang en Rehabilitatie bij
Stichting AAP, nog plaatsen vrij om oude circusolifanten te pensioneren (persoonlijke communicatie,
8 mei 2018). Er is contact opgenomen met Karlsruhe Zoo om dit te bevestigen, echter heeft de
dierentuin hier geen reactie op gegeven.

Stichting Leeuw
Eerder in rapport is uitgelegd welke doelen Stichting Leeuw voornamelijk heeft als organisatie; een
stichting waar leeuwen, tijgers en andere katachtige roofdieren sinds 2012 opgevangen worden en
waar de dieren zo mogelijk na enige tijd herplaatst in het land van herkomst, in een omheind
natuurpark. Stichting Leeuw heeft plannen om binnen vijf jaar een olifantenopvang te realiseren. Er
zal per keer plaats zijn voor drie of vier (Aziatische) olifanten, waarna deze dieren in samenwerking
met de Wildlife Friends Foundation naar Thailand vervoerd zullen worden. Hierdoor hoopt Stichting
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Leeuw deze dieren een pensioen te bieden in hun natuurlijke omgeving (persoonlijke communicatie,
8 maart 2018).

Elefantenhof Duitsland
Elefantenhof is een voormalige boerderij in Ziegendorf (Duitsland), waar op dit moment Afrikaanse
en Aziatische olifanten gehouden worden. Bezoekers kunnen tegen betaling de olifanten bekijken en
een enkele keer ook voeren. Op dit moment verblijven er zes olifanten in Elefantenhof (Elefantenhof,
z.d.). Er is contact opgenomen met Elefantenhof over eventuele ruimte voor de opvang van
meerdere circusolifanten, maar hier is niet op gereageerd door Elefantenhof.
Bovenstaande organisaties zijn opvangmogelijkheden uit West-Europa. Tijdens dit onderzoek zijn er
verder geen opvanglocaties in overige Europese landen gevonden. Dhr. Eastham, executive director
bij EARS bevestigd dat er naast bovengenoemde organisaties geen andere organisaties bekend zijn
die circusolifanten kunnen opvangen (persoonlijke communicatie, 10 januari 2019). Op basis daarvan
kan gesteld worden dat bovenstaande opvanglocaties de enige organisaties zijn die in Europa opvang
voor olifanten kunnen realiseren. Tijdens dit onderzoek is er ook gesproken met dhr. Atkinson, die
ook bevestigd dat bovenstaande opvanglocaties momenteel de enige in Europa zijn (persoonlijke
communicatie, 10 juni 2018). Atkinson inspecteert dierenopvangcentra voor de Engelse organisatie
European Alliance of Rescue Centres and Sanctuaries (EARS) en is een consultant voor de RSPCA.
EARS is een samenwerking van verschillende opvangcentra in heel Europa. EARS stelt als doel om
opvangcentra de mogelijkheid te bieden om samen te werken om hun doelstellingen rondom
dierenwelzijn te kunnen bereiken (EARS, z.d.).

Dierentuinen
Dat er naast bovenstaande organisaties geen andere opvanglocaties zijn betekent niet dat er verder
geen mogelijkheden zijn om de olifanten op te vangen. Naast specifieke opvanglocaties bestaat de
mogelijkheid dat de olifanten verspreid kunnen worden over dierentuinen in Europa. Er is contact
gezocht met de European Association of Zoo’s & Aquaria (EAZA) om te inventariseren hoeveel
opvangcapaciteit er beschikbaar is om circusolifanten op te vangen in dierentuinen. Zoals eerder
benoemd is EAZA de overkoepelende organisatie van meer dan 300 aangesloten dierentuinen uit
heel Europa (EAZA, 2018). Daarnaast is de Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ)
geraadpleegd. Deze organisatie lijkt op EAZA, maar is de overkoepelende organisatie voor Franse
dierentuinen. Beide organisaties hebben niet mee willen werken aan het onderzoek.
Volgens Eastham zijn dierentuinen eigenlijk geen optie in deze situatie. Veel dierentuinen weigeren
namelijk om circusolifanten op te vangen (persoonlijke communicatie, 10 januari 2019). Daarnaast
willen dierentuinen liever Aziatische olifanten, omdat deze olifanten makkelijker te houden zijn. Ook
Martin van Wees, coördinator van het fokprogramma voor Indische olifanten in Europa, bevestigt dit:
,,Geen enkele dierentuin is bereid om een circusolifant op te vangen. Die dieren hebben veel gereisd,
het is aannemelijk dat ze ziektes onder de leden hebben. Dierentuinen nemen het risico niet dat de
rest van de kudde wordt besmet.'' (AD, 2015).
Toch zijn er ook deskundigen, zoals dhr. Töffels, vice voorzitter van de European Elephant Group, die
ervan overtuigd zijn dat dierentuinen wel een optie zijn voor de opvang van circusolifanten. Töffels
zegt dat er altijd dierentuinen zijn die circusolifanten willen hebben en dat er in veel Europese
dierentuinen voormalige circusolifanten lopen. Daarnaast is hij ervan overtuigd dat er in Europese
dierentuinen plaats is voor zowel Afrikaanse als Aziatische olifanten.
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Circuseigenaren
Uit de resultaten is gebleken dat er veertig circusolifanten zijn die ingeschreven staan in een
Europees land waar optreden met olifanten verboden is. Dit betekent dat de circuseigenaren deze
olifanten nog steeds in bezit hebben. Na contact met meerdere organisaties is halverwege het
onderzoek duidelijk geworden dat er naast de opvangcentra specifiek voor olifanten en
opvanglocaties binnen dierentuinen nog een derde optie mogelijk is, namelijk dat circuseigenaren de
circusolifanten niet naar een opvang brengen, maar de dieren zelf kunnen en mogen houden en in
een winterverblijf laten staan.
Het is de vraag in hoeverre het winterverblijf voldoet aan de richtlijnen van de AZA Standards for
Elephant Management and Care (AZA, 2012). Volgens deze richtlijnen moeten olifantenverblijven
aan verschillende punten voldoen, zoals:




Ruim verblijf
Genoeg ruimte voor de olifant om te bewegen en te liggen en het dient minimaal 7.3 meter
hoog te zijn. De afmeting voor een stal voor bijvoorbeeld overnachting wordt aangeraden om
minimaal 56 vierkante meter voor mannelijke olifant of vrouwen met kalf, of minimaal 37
vierkante meter voor vrouwtjes.
Scheiden
De olifanten moeten gescheiden kunnen worden door bijvoorbeeld een individuele stalling
of desnoods door vastgezet te kunnen worden, dit mag maximaal 2 uur (AZA, 2012).

Meer richtlijnen zijn te vinden in de AZA Standards for Elephant Management and Care. De vraag
blijft of winterverblijven voldoen aan deze richtlijnen. Volgens mevr. De Vries-Becker, extijgertrainster, is het niet mogelijk om de olifanten in de winterverblijven te laten, omdat deze
volgens haar veel te klein zouden zijn (Kernebeek, 2004).
Deze extra bevinding heeft tijdens het onderzoek meer vragen opgeleverd. Er is daarom gekozen om
een aanvullende enquête te houden onder circuseigenaren, hier is geen rekening mee gehouden in
het vooronderzoek, maar omdat het extra bruikbare resultaten kon opleveren is deze enquête toch
opgezet en verspreid over circuseigenaren in Europa (zie bijlage 4). Er is niks met de resultaten
gedaan, omdat er te weinig response was op de enquête. Hierdoor zijn de resultaten niet
betrouwbaar genoeg om er een conclusie uit te trekken.
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Discussie
In dit hoofdstuk wordt er gereflecteerd op de aanpak en de resultaten van het onderzoek. Het doel
van dit rapport is om te inventariseren of er in de komende vijf jaar meer opvangcapaciteit nodig is in
Europa om circusolifanten op te vangen. Om die vraag te kunnen beantwoorden spelen er
verschillende factoren mee; de regelgeving, het aantal circusolifanten in Europa en het aantal
opvangmogelijkheden in Europa.
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is veel literatuuronderzoek gedaan en zijn er
diverse organisaties benaderd om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen van deskundigen die al
langere tijd in de circuswereld werkzaam zijn. Doordat er een ruime hoeveelheid bronnen
geraadpleegd is en de verkregen informatie op een duidelijke manier is vastgelegd, kan er gesteld
worden dat de resultaten van dit onderzoek valide zijn. Hieronder wordt het resultaat per deelvraag
kort samengevat en wordt er gekeken of het resultaat in overeenstemming is met de verwachting en
hoe dit verklaard kan worden.

Regelgeving


Resultaat
Uit de resultaten is gebleken dat de afgelopen eenentwintig jaar twintig landen een verbod
hebben ingesteld. Dit is gelijk aan de bevindingen van eerdere literatuuronderzoeken, zoals
het rapport van Eurogroup for Animals, dat in 2017 is gepubliceerd. Daarnaast is
ondervonden dat van minimaal acht Europese landen verwacht kan worden dat ze binnen
vijf jaar ook een soortgelijk verbod zullen instellen.



Verwachting
Dit resultaat is in overeenstemming met de verwachting dat er op korte termijn meer
Europese landen een verbod in zullen stellen. Het onderzoek naar deze gegevens heeft er
wel toe geleid dat er bij enkele landen, zoals Duitsland en Frankrijk, aannames gemaakt
moeten worden. Toch kan er door het toenemende verzet van steden en dorpen wel gesteld
worden dat een verbod er hoe dan ook gaat komen. Er zijn veel verschillende bronnen
verzameld, maar omdat het onderzoek sterk gebaseerd is op persoonlijk contact en
publicaties van organisaties, zorgt dit ervoor dat er minder gebruik is gemaakt van
wetenschappelijke bronnen. Bij een eventueel vervolgonderzoek zou dit anders gedaan
kunnen worden, waardoor er meer gebruik gemaakt kan worden van gerefereerde bronnen.

Aantal olifanten


Resultaat
Uit het onderzoek is gebleken dat er op dit moment 124 circusolifanten in Europa zijn (78
Aziatisch en 46 Afrikaans), en 84 circusolifanten in de landen waar in de toekomst een
verbod wordt ingevoerd. Dit kan betekenen dat er 84 olifanten zonder verblijfplaats eindigen
na invoering van het verbod. De jongste olifanten zijn tien jaar (Aziatisch) en dertig jaar
(Afrikaans).
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Verwachting
Dit resultaat is niet in overeenstemming met de verwachting dat de circusolifanten
voornamelijk Aziatische olifanten zijn. Dit betekent dat een opvangcentrum zoals dat er bij
Stichting Leeuw uit gaat zien, geen mogelijkheid is voor opvang van de Afrikaanse olifant.
Ook was de verwachting dat er geen olifanten ingeschreven staan in de landen waar een
verbod is ingevoerd. Toch zijn er veertig olifanten ingeschreven in Europese landen met een
verbod. Een mogelijke verklaring voor dit resultaat is dat de olifanten met het circus
meereizen naar landen waar het circus wel mag optreden met de olifanten, of dat de
olifanten permanent in het winterverblijf staan. Daarnaast is het tijdens het onderzoek
duidelijk geworden dat het in de circuswereld om geld en handel draait. Dat roept de vraag
op wat er daadwerkelijk met de circusolifanten gebeurt als een circus de dieren niet meer
mag gebruiken en het dier alleen geld kost in plaats van geld oplevert. Er bestaat een
mogelijkheid dat de olifanten buiten Europa nog wel van waarde zijn. Bij een
vervolgonderzoek moet hier dieper op in worden gegaan.
Tijdens het onderzoek is er informatie vrijgegeven door de European Elephant Group. Dit
heeft ervoor gezorgd dat het rapport werd aangevuld met actuele data wat betreft
circusolifanten in Europa. Als dit niet beschikbaar was gesteld, was er hoogstwaarschijnlijk
geen nuttige informatie gevonden. Bij een vervolgonderzoek zal er in het vooronderzoek
meer aandacht moeten worden besteedt aan eventuele beperkingen, bijvoorbeeld
oplossingen voor weinig of helemaal geen response.

Aantal opvangmogelijkheden


Resultaat
Er zijn in de resultaten vijf opvangmogelijkheden beschreven die een opvang aanbieden
specifiek voor de olifant. Namelijk Pairi Daiza, Elephant Haven, Karlsruhe Zoo, Stichting
Leeuw en Elefantenhof. Daarnaast worden er verschillende meningen gegeven over de
mogelijkheden van opvang in dierentuinen. Naast de dierentuinen is er door het
onverwachte resultaat van de veertig olifanten die nog geen opvang nodig hebben, nog een
derde mogelijkheid ontstaan, namelijk dat de circusolifanten bij het circus in opvang blijven,
bijvoorbeeld in het winterverblijf. Desondanks wordt er door meerdere deskundigen gezegd
dat een winterverblijf geen geschikte plek is voor de langere termijn.



Verwachting
Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat veel verschillende organisaties bezig zijn met een
toekomstige opvang, maar dat geen van hen met elkaar communiceert om een eventuele
samenwerking aan te gaan. De resultaten komen niet overeen met de verwachting dat er
een duidelijke conclusie kan worden getrokken over het aantal vrije plaatsen voor
circusolifanten. Daarnaast is er halverwege het onderzoek nog de optie naar boven gekomen
dat de circuseigenaren de olifanten zelf in het winterverblijf houden. Om hier duidelijkheid
over te krijgen is er een aanvullende enquête opgesteld voor circuseigenaren. Het resultaat
bleek niet bruikbaar, maar hier kan in de toekomst wel een extra onderzoek naar gedaan
worden. Ook was de verwachting dat er voor een onderzoek als dit door de meeste
organisaties meegewerkt zou worden, dit was echter niet het geval. Dit tast de bruikbaarheid

28

van het onderzoek aan en zorgt ervoor dat een vervolgonderzoek noodzakelijk is om een
goede inventarisatie te maken van het aantal beschikbare plekken voor opvang.
In het volgende hoofdstuk volgt een advies voor een vervolgonderzoek.
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Conclusie en aanbevelingen
Dit rapport is geschreven in opdracht van Stichting Leeuw. De onderzoeksvraag van dit rapport luidde
als volgt:
In hoeverre is het noodzakelijk om in de komende vijf jaar in Nederland extra opvangcapaciteit te
realiseren voor circusolifanten uit Europa?
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is de huidige en toekomstige regelgeving in
Europa meegenomen, is er een inventarisatie gemaakt van het aantal circusolifanten in Europa en is
er gekeken naar de huidige opvangmogelijkheden in Europa.
1. Welke regelgeving met betrekking tot wilde dieren in circussen is er in Europa en welke
regelgeving zit er aan te komen?
Naar aanleiding van het onderzoek kan er geconcludeerd worden dat er bij minimaal acht Europese
landen verwacht kan worden dat deze in de nabije toekomst een verbod gaan invoeren of
aanscherpen zodat het gebruik van wilde dieren in circussen in Europa minimaal wordt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zweden,
Spanje,
Engeland,
Portugal,
Wales,
Italië,
Duitsland,
Frankrijk.

In de landen Engeland, Portugal en Spanje, Zweden, Wales en Italië is dit door de overheid officieel
aangekondigd, in Duitsland en Frankrijk kan er geconcludeerd worden dat een verbod op korte
termijn wordt ingesteld door de opkomende weerstand tegen de circussen in steden en dorpen.
2. Hoeveel circusolifanten zijn er op dit moment in Europa?
Uit dit onderzoek is gebleken dat er op dit moment 124 circusolifanten in Europa staan ingeschreven
bij circussen. Van de 124 olifanten zijn er vierentachtig geregistreerd in de landen waar in de
toekomst een verbod wordt ingevoerd. Dan kan er geconcludeerd worden dat vierentachtig
circusolifanten binnen vijf jaar opvang nodig hebben. De overige veertig olifanten staan ingeschreven
in landen waar een verbod is ingevoerd. Dit kan betekenen dat de olifanten meereizen met het circus
naar overige landen in de EU, of dat de olifanten in winterverblijven worden gehouden.
In de discussie is benoemd dat het in de circuswereld veel om handel draait. Het kan voorkomen dat
wanneer een verbod ingaat, circuseigenaren de olifant niet zomaar naar een opvang zullen brengen,
maar de olifanten buiten Europa verhandelen. Daarom is uit dit onderzoek duidelijk geworden dat
het belangrijk is om de plannen van de circuseigenaar mee te nemen. Als er wel een verbod komt
maar de circuseigenaar wil de olifanten niet naar een opvang doen, is er waarschijnlijk geen extra
olifantenopvang nodig in Europa.
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3. Welke opvangmogelijkheden zijn er op dit moment in Europa?
Er zijn tijdens dit onderzoek vijf organisaties gevonden in Europa die een opvang aanbieden specifiek
voor de olifant.
1. Pairi Daiza,
2. Elephant Haven,
3. Karlsruhe Zoo,
4. Stichting Leeuw,
5. Elefantenhof.
Daarnaast is de mogelijkheid er dat olifanten bij een dierentuin opgevangen kunnen worden. Toch
blijken dierentuinen liever geen circusolifanten op te vangen, omdat deze door het vele reizen
ziektes met zich mee kunnen dragen. Omdat EAZA geen reactie heeft gegeven kon er geen duidelijk
antwoord gegeven worden op deze deelvraag. Dit zal in een vervolgonderzoek duidelijker worden.
Nog een groot probleem is dat geen van bovenstaande opvanglocaties een idee had van de andere
opvanglocaties, dit geeft aan dat er niet gecommuniceerd wordt tussen de organisaties. Als
bovenstaande organisaties met elkaar zullen samenwerken en duidelijke plannen aan elkaar
voorleggen, is de kans groter dat er in de nabije toekomst daadwerkelijk een olifantenopvang te
realiseren is.
Omdat het niet duidelijk is hoeveel opvangmogelijkheden er precies in Europa zijn (inclusief
dierentuinen), en omdat niet bekend is of een circusolifant bij een circus kan blijven met als gevolg
dat het dier jaren in een winterverblijf gehouden wordt, kan de hoofdvraag van dit onderzoek nog
niet beantwoord worden. Toch is er door dit onderzoek veel informatie boven tafel gekomen en is er
nu een duidelijk overzicht gecreëerd met betrekking tot het huidige aantal circusolifanten in Europa
en de huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Daarnaast kan er een duidelijke aanbeveling
gegeven worden voor een vervolgonderzoek wat duidelijk gaat maken of er daadwerkelijk een
olifantenopvang in Europa gerealiseerd moet worden.

Aanbevelingen
Op basis van de huidige gegevens kan er geen duidelijk antwoord gegeven worden op de
onderzoeksvraag, omdat er nog vragen open liggen waarvan het antwoord nog niet duidelijk is.
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag moet uitgezocht worden of circuseigenaren hun
circusolifanten naar een opvang zouden doen of deze zelf willen en kunnen houden. Daarbij moet er
streng beoordeeld worden of dit wel een realistische oplossing is en of de olifanten hier een waardig
en diervriendelijk leven aan overhouden waarbij het natuurlijke gedrag vertoont kan worden. Als dit
mogelijk is bestaat de kans dat er in de toekomst geen opvang nodig is voor circusolifanten.
Deze resultaten kunnen verkregen worden door circuseigenaren direct aan te schrijven door middel
van een tussenpersoon. Tijdens dit onderzoek is duidelijk opgemerkt dat circussen huiverig zijn als er
gevraagd wordt naar de toekomstige plannen in combinatie met de veranderende regelgeving. Een
tussenpersoon of instantie kan de oplossing zijn om erachter te komen wat de Europese circussen in
de toekomst van plan zijn.
Op dit moment is het advies voor alle organisaties en opvanglocaties in Europa, waaronder Stichting
Leeuw, om goed contact te onderhouden met de huidige opvanglocaties en organisaties die plannen
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hebben om in de toekomst een opvang te realiseren. Dit gebeurd op dit moment nog minimaal. Als
de organisaties gaan samenwerken wordt er voorkomen dat de organisaties elkaar als concurrenten
gaan zien, maar juist gaan samenwerken om samen tot een plan komen. Mocht het uiteindelijk nodig
zijn, dan kunnen er geschikte opvanglocaties gerealiseerd worden voor de Europese circusolifant.
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Bijlage 1: Gecontacteerde organisaties
Tabel 9:
Organisaties die gecontacteerd worden over het actuele aantal en leeftijd van circusolifanten in Europa

Bedrijf
NVWA

Contactpersoon
NVWA

Aanvraag
Overzicht actuele
cijfers circusolifanten
Europa

Contactgegevens

Deutscher
Tierschutzbund

Dhr. Blanke

Overzicht actuele
cijfers circusolifanten
Duitsland

Contactgegevens op aanvraag

European Elephant
Group (EEG)

Dhr. Töffels

Contactgegevens op aanvraag

Wilde dieren de
tent uit

Mevr. Vestering
(oud directeur)

Overzicht actuele
cijfers circusolifanten
Europa + leeftijd
olifanten
Overzicht actuele
leeftijd
circusolifanten

Contactgegevens op aanvraag

Contactgegevens op aanvraag

Tabel 10: Organisaties die gecontacteerd worden over de regelgeving in Europa m.b.t. circusolifanten

Bedrijf
EARS (European Alliance for
Rescue Centres & Sanctuaries)

Contactpersoon
Dhr. Eastham

VNCO
(Vereniging Nederlandse
Circus Ondernemingen)
FVE (Federation of
Veterinarians of Europe)

Dhr. de Winter

Eurogroup for Animals

/

Berufsverband der Tierlehrer
e.V.

Dhr. Kaulis

Fourpaws

/

AAP

/

/

Aanvraag
Het in kaart brengen
van de noodzaak van
een nieuwe opvang
Aanvraag informatie
toekomstige
regelgeving in de EU
Aanvraag informatie
toekomstige
regelgeving in de EU
Informatie gebruikt
rapport ‘Wild
animals in EU
circuses’
Aanvraag informatie
toekomstige
regelgeving in de EU
Gegevens gebruikt
van de inventarisatie
over landen met een
verbod
Gegevens gebruikt
van de inventarisatie
over landen met een
verbod

Contactgegevens
Contactgegevens op
aanvraag
Contactgegevens op
aanvraag
Contactgegevens op
aanvraag
Contactgegevens op
aanvraag

Contactgegevens op
aanvraag
Website Fourpaws

Website AAP
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Tabel 11: Gebruikte bronnen om de regelgeving in Europa te inventariseren.

Bron

Datum
bron

Gebruikt voor

FAO (Food and Agriculture
Organization of the United
Nations)
Ministry of Agriculture and
Forestry Finland
Justice Services Malta

2014

Protection of Animals Act Denmark (No.
252 of 2013).

2006

Tierschutzgesetz Austria

2005

The Croatian Parliament

2006

Greek government

2012

Animal Welfare Act 247/1996 Finland
amendment (Nr. 1430/2006)
Animal Welfare (Amendment) Act
Malta, Sectie 31A
Federal Act on the Protection of
Animals §27
Animal Protection Act 2006. Official
Gazette (135/06, Art. 53.)
Artikel 4
Law No. 4039, 2012

Staatsblad van de Republiek
Slovenië
Republic of Cyprus

2007

Belgische kamer van
volksvertegenwoordigers
Overheid.nl

2013

Animal Protection Act 38/13, 7/3/2013
Sectie 14a
Official Journal of the Republic of
Cyprus, Annex I, Animal Welfare Law,
5/7/2013
Wetsontwerp 3104/ (2013/2014)

2014

Besluit houders van dieren, artikel 4.14

Executive Environment
Agency Bulgary
Riigikogu Estland
(Parlement Estland)
Diário da República Portugal

2011
2015

Animal Protection (Amended, SG No.
92/2011) Hs. 3 Article 27.
Animal Protection Act: Chapter 3 §27

2009

Ordinance 1226/2009

Monitorul Oficial, Romania

2014

Regeringskansliet Sweden

2018

Welsh Government

2018

Regulations 2017 Ireland.

2017

Law No. 205/2004 (modified by Law
9/2008 and Order 523/2008)
Aankondiging veranderende
dierenwelzijnswet in Zweden
Consultation document ‘Wild animals in
travelling circuses’
Circuses (Prohibition on use of wild
animals, Regulations 2017 (S.I. No. 482
of 2017)

2014

2013
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Tabel 12: Organisaties die gecontacteerd worden over zaken met betrekking tot huidige opvangmogelijkheden.

Bedrijf
Pairi Daiza

Aanvraag
In hoeverre staan de
uitbreidingsplannen
voor de opvang in
2020 vast?
EAZA – European
Hoeveel opvang is er
Association of Zoo’s & in Europese
Aquaria
dierentuinen voor
circusolifanten?
International Zoo
In hoeverre zijn
Services
dierentuinen
geïnteresseerd in
circusolifanten?
European Elephant
Hoeveel opvang is er
Group
in Duitse/ Europese
dierentuinen voor
circusolifanten?
Diergaarde Blijdorp
Hoeveel opvang is er
in Europese
dierentuinen voor
circusolifanten?
Stichting AAP
Hoeveel opvang is er
in Europese
dierentuinen voor
circusolifanten?
Elephant Haven
Aanvraag naar de
vorderingen van de
bouwplannen
Elefantenhof
Hoeveel opvang is er
Platschow
nog mogelijk bij
Elefantenhof?
Zoo Da Maia – Portugal Hoeveel opvang is er
in Spaanse/Portugese
dierentuinen voor
circusolifanten?
Jardim Zoológico –
Hoeveel opvang is er
Portugal
in Spaanse/Portugese
dierentuinen voor
circusolifanten?
AFdPZ ( Association
Hoeveel opvang is er
Française des Parcs
in Franse
Zoologiques)
dierentuinen voor
circusolifanten?

Contactgegevens
Contactgegevens op
aanvraag

Contactgegevens op
aanvraag

Contactgegevens op
aanvraag

Contactgegevens op
aanvraag

Contactgegevens op
aanvraag

Contactgegevens op
aanvraag

Contactgegevens op
aanvraag
Contactgegevens op
aanvraag
Contactgegevens op
aanvraag

Contactgegevens op
aanvraag

Contactgegevens op
aanvraag
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Bijlage 2: Diersoorten uit het ‘Besluit aanwijzing voor productie te
houden dieren’
Tabel 13:
Zoogdieren die niet onder de term ‘wilde dieren’ vallen. Overgenomen van Overheid.nl (2014)

Tabel 14:
Vogels die niet onder de term ‘wilde dieren’ vallen. Overgenomen van Overheid.nl (2014)
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Bijlage 3: inventarisatie circusolifanten Europa EEG

41

42

43

44

45

46

Bijlage 4: Enquête circuseigenaren
Stichting Leeuw , a foundation in The Netherlands that offers shelter to lions and tigers from circuses
and zoo's, has started a report about the possible need of another elephant sanctuary in Europe. We
would like to ask for the opinion of circus owners, because we think it is important that you, as
circuses, can give your opinion on important matter11s like this. Thank you in advance!
1. What is the name of your circus?
2. Which European country is your circus originally from?
3.

Does your circus own elephants?
 Yes we do
 No we do not
 Other, namely...

4. If yes, how many elephants does your circus own at the moment?
5. Do these elephants perform in your shows?
 Yes, they perform and travel with us
 No, they don’t perform but do travel with us
 No, they are in their winter (temporary) stay
 Other, namely...
6. Do you think the legislation in your country (concerning the use of wild animals in shows) will
be tightened?






Yes, within five years
Yes, within 5-10 years
Yes, in ten years or more
No, this is not going to happen
Other, namely...

7. Do you think the legislation in your country will lead to a ban of animals in circuses?






There already is a ban in my country
Yes, a ban on using wild animals in circuses
Yes, a ban on all animals in circuses
No, this is not going to happen
Other, namely...
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8. What would you do with your elephants if they are not allowed to perform in your country
anymore?
 I would keep my elephants, in their winter stay
 I would keep my elephants, they can travel along
 I would bring my elephants to a zoo
 I would bring my elephants to an elephant sanctuary
 Other, namely...
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Bijlage 5: Checklist Schriftelijk Rapporteren
Naam: Daniek Timmer

Klas: 4DG

Datum: 14/01/2019

Titel verslag/rapport: Afstudeerwerkstuk
Nadat jij je verslag/rapport hebt gecontroleerd met behulp van deze checklist, voeg je deze toge als bijlage. Zonder de ingevulde
checklist vindt er geen beoordeling plaats. De assessor controleert met deze checklist je rapport/verslag.
De beoordelingscriteria die met een * zijn aangegeven, zijn de zogenaamde ‘killing points’. Indien de assessor meer dan vijf’killing
points’heeftaangekruist, dienje het rapport/verslag op alle onvoldoende onderdelen te verbeteren. Voor de herbeoordeling moet je
ook de oude versie inleveren. In het afstudeerwerkstuk zijn geen ‘killing points’ toegestaan!AANVINKEN WAT NIET IN ORDE IS!
1. Het taalgebruik:
□ Bevat niet meer dan drie grammaticale, spel- en
typefouten per duizend woorden*
Bij meer dan drie fouten per duizend woorden is
het rapport/verslag afgekeurd!
□ Heeft een adequate interpunctie*
□ Is afgestemd op de gekozen doelgroep (juiste stijl)*
□ Laat een zakelijke en actieve schrijfstijl zien*
□ Bevat geen persoonlijke voornaamwoorden*
2. Het rapport/verslag:
□ Is ingebonden (hard copy)*
□ Is vrij van plagiaat* (zie onderwijsexamenregeling)
3. De omslag:
□ Bevat de titel
□ Vermeldt de auteur(s)
4. De titelpagina/het titelblad:
□ Heeft een specifieke titel*
□ Vermeldt de auteur(s)*
□ Vermeldt de plaats en de datum*
□ Vermeldt de opdrachtgever(s)*
5. Het voorwoord:
□ Bevat de persoonlijke aanleiding tot het schrijven van het
rapport/verslag
□ Bevat persoonlijke bedankjes (persoonlijke
voornaamwoorden toegestaan)
6. De inhoudsopgave:
□ Vermeldt alle genummerde onderdelen van het
rapport/verslag*
□ Vermeldt de samenvatting en de bijlage(n)
□ Is overzichtelijk
□ Heeft een correcte paginaverwijzing
7. De samenvatting:
□ Is een verkorte versie van het gehele rapport/verslag
□ Bevat conclusies
□ Bevat geen persoonlijke mening
□ Is gestructureerd
□ Is zakelijk geschreven
□ Staat direct na de inhoudsopgave
8. De inleiding (toelichting op intranet):
□ Is hoofdstuk 1*
□ Beschrijft het grotere kader en aanleiding
□ Beschrijft inhoudelijke achtergrondinformatie*
□ Formuleert het probleem/de onderzoeksvraag*
□ Vermeldt het doel*
□ Bevat een leeswijzer voor het rapport/verslag*

9. Materiaal en methode:
□ Beschrijft de gevolgde onderzoeksmethode
□ Past bij de onderzoeksvraag/vragen*
□ Beschrijft de variabelen/eenheden
□ Beschrijft de methode van data-analyse
10. De (opmaak van de) kern:
□ Bestaat uit genummerde hoofdstukken en
(sub)paragrafen (maximaal drie niveaus)*
□ Deze zijn verschillend in opmaak*
□ De hoofdstukken en (sub)paragrafen hebben een
passende titel
□ Een hoofdstuk beslaat ten minste één pagina
□ Een nieuw hoofdstuk begint op een nieuwe pagina
□ De zinnen lopen door (geen ‘enter’binnen een alinea
gebruiken)
□ De figuren zijn (door)genummerd en hebben een
passende titel (onder de figuur)*
□ De tabellen zijn (door) genummerd en hebben een
passende titel (boven de tabel)*
□ Tabellen en figuren zijn zelfstandig te begrijpen
□ In de tekst zijn er verwijzingen naar figuren en/of
tabellen*
□ De tekst bevat verwijzing naar de desbetreffende
bijlage(n)
□ De tekst is ook zonder verwijzingen te begrijpen
□ De pagina’s zijn genummerd*
11. De discussie:
□ Bevat een vergelijking met relevante literatuur
□ Geeft de valide argumentatie weer
□ Evalueert de gebruikte onderzoeksmethode
□ Bevat een kritische reflectie op de eigen bevindingen (zie
toelichting op intranet)
12. De conclusies en aanbevelingen:
□ De conclusies zijn gebaseerd op relevante feiten
□ De aanbevelingen zijn gebaseerd op relevante feiten
□ Bevatten geen nieuwe informatie*
13. De bronvermelding:
□ In de tekst is conform de geldende APA-normen* (zie
intranet Mediatheek)
14. De literatuurlijst:
□ Is opgesteld conform de geldende APA-normen* (zie
intranet Mediatheek)
15. De bijlagen:
□ Zijn genummerd
□ Zijn voorzien van een passende titel
□ Bevatten geen eigen analyse
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