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Betreft: EU-verbod op wilde dieren in circussen 

Op grond van Verordening (EG) nr. 1739/2005 van de Commissie tot vaststelling van de 
veterinairrechtelijke voorschriften voor het vervoer van circusdieren tussen de lidstaten moeten de 
nodige controles op het vervoer van circusdieren worden verricht. 

In de EU wordt de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende 
dier- en plantensoorten (Cites) ten uitvoer gelegd door middel van een reeks verordeningen inzake de 
handel in in het wild levende dier- en plantensoorten, waaronder Verordening (EG) nr. 338/97 van de 
Raad, die op sommige punten verder gaat dan de Cites-bepalingen. 

Uit studies is echter gebleken dat de gezondheidschecks en de controle op de handel in en het in bezit 
hebben van wilde dieren moeilijk uitvoerbaar zijn, aangezien circussen niet alleen voortdurend 
onderweg zijn, maar ook vaak van naam veranderen en hun circusnummers wijzigen. 

Bovendien leidt het gebruik van wilde dieren in circussen regelmatig tot ongelukken met dompteurs, 
circuspersoneel en toeschouwers. 

De laatste jaren worden er steeds vaker vraagtekens geplaatst bij de ethiek en de veiligheid van het 
gebruik van wilde dieren in circussen, wat in een aantal lidstaten al tot wetswijzigingen heeft geleid. In 
16 lidstaten is het gebruik van wilde dieren in circussen inmiddels geheel of gedeeltelijk verboden. 

Is de Commissie voornemens een voorstel in te dienen voor een EU-breed verbod op het gebruik van 
wilde dieren in circussen, zodat er in de hele EU een geharmoniseerde aanpak komt met betrekking 
tot de blootstelling aan volksgezondheids- en veiligheidsrisico's en de illegale handel in wilde dieren? 
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