Besluit

,houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in

verband met het verbod op deelname met zoogdieren behorende tot wilde diersoorten
aan circussen en andere tentoonstellingen en op vervoer van die dieren ten behoeve
daarvan
(versie 8 december 2014)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz..
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van (datum),
nr. …, Directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 1.3, 2.5, tweede lid, onderdeel a, en 2.16, eerste en tweede lid, onderdeel a,
van de Wet dieren;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van (datum en nummer));
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van (datum), nr. …,
Directie Wetgeving en Juridische Zaken;
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
Besluit:
Artikel I
Het Besluit houders van dieren wordt als volgt gewijzigd:
A
Na het opschrift van hoofdstuk 4 wordt een regel ingevoegd, luidende:
§ 1 Houden van dieren in dierentuinen
B
De aanhef van artikel 4.1 komt als volgt te luiden:
In deze paragraaf wordt verstaan onder:.
C

In de artikelen 4.2, derde lid, onderdelen a en c, 4.11 en 4.13, eerste lid, wordt ‘dit hoofdstuk’
vervangen door: deze paragraaf.
D
Na artikel 4.13 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 2 Houden van dieren ten behoeve van circussen en andere optredens
Artikel 4.14

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
1. Het is verboden met andere zoogdieren dan die behoren tot diersoorten, genoemd in
bijlage IV, deel te nemen aan een circus of een ander optreden.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid te vervoeren ten behoeve van:
a. een in Nederland gevestigd circus of een in Nederland gevestigde natuurlijke persoon,
rechtspersoon of vennootschap die met die dieren deelneemt aan een circus of een ander
optreden, of
b. een niet in Nederland gevestigd circus of een niet in Nederland gevestigde natuurlijke
persoon, rechtspersoon of vennootschap die met die dieren deelneemt aan een circus of
een ander optreden in Nederland.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste en tweede lid, is niet van toepassing op optredens in
dierentuinen als bedoeld in artikel 4.1.
E
Na bijlage III wordt een bijlage toegevoegd, luidende:
Bijlage IV als bedoeld in artikel 4.14 van het besluit
Aangewezen soorten van zoogdieren waarmee deelname aan en vervoer ten behoeve van een
circus of een ander optreden is toegestaan.
SOORTEN

Equus asinus

(Ezel)

Equus caballus

(Paard)

Canis lupus familiaris

(Hond)

Felis catus

(Kat)

Bos taurus

(Rund)

Ovis aries

(Schaap)

Capra hircus

(Geit)

Sus scrofa

(Varken)

Lama glama (Guanaco familiaris)

(Lama)

Vicugna pacos

(Alpaca)

Camelus bactrianus

(Kameel)

Camelus dromedarius

(Dromedaris)

Oryctolagus cuniculus

(Konijn)

Rattus norvegicus

(Bruine rat)

Mus musculus

(Tamme muis/huismuis)

Cavia porcellus

(Cavia)

Mesocricetus auratus

(Goudhamster)

Meriones unguiculatus

(Gerbil)

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op 15 september 2015.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad
zal worden geplaatst.
's-Gravenhage,

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

