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Reactie op brief van o.a. Stichting Bite Back inzake verbod op import en
fok van dolfijnen in gevangenschap en ter vermaak

Geachte Voorzitter,

Ons kenmerk
DGAN-DAD / 17155186
Uw kenmerk
2017Z11061/2017D25404

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 14 september jl. gevraagd
te reageren op de brief van Stichting Bite Back, Een DIER Een VRIEND, World
Animal Protection Nederland, Stichting Dierbewustleven, SeaFirst, Stichting
Dolphinmotion en Free Spirit met daarin het verzoek om in navolging van
Frankrijk ook een verbod in te voeren op het importeren en fokken van dolfijnen
voor gevangenschap en ter vermaak (kenmerk: 2017Z11061/2017D25404). Met
deze brief doe ik u mijn reactie toekomen.
In Frankrijk is op 6 mei jl. een ministeriële beschikking (hierna: Beschikking)
vastgesteld, waarin een aantal nieuwe voorschriften is opgenomen met betrekking
tot dolfinaria. Hierin is onder andere een verbod opgenomen voor het in
gevangenschap houden, fokken en importeren van walvisachtigen. Alleen erkende
dierentuinen en dolfinaria mogen deze dieren houden en shows opvoeren met de
huidige dolfijnen die al in dolfinaria leven. Tijdelijke ontheffingen kunnen worden
verleend indien een dolfinarium wetenschappelijk kan onderbouwen dat op het
moment van publicatie van de Beschikking reeds zwangere dolfijnen aanwezig
waren. Daarnaast kan een tijdelijke ontheffing worden verleend indien het
dolfinarium een contraceptieprogramma toepast, maar dat is gebleken dat
ondanks dit beleid, dolfijnen alsnog zwanger zijn geworden. Verder moeten de
bassins worden gemoderniseerd, mag het publiek niet in contact komen met de
dolfijnen en is het gebruik van chloor voor waterzuivering niet meer toegestaan.
Tegen deze Beschikking zijn de drie Franse dolfinaria (Parc Astérix, Marine Antibes
en Planete Sauvage) in hoger beroep gegaan bij de Conseil d’État, het hoogste
Franse bestuursrechtelijke gerecht. De Conseil d’État heeft op 1 augustus jl.
uitspraak gedaan inzake één van de nieuwe voorschriften van deze Beschikking,
namelijk over het verbod op het gebruik van chloor met een overgangstermijn van
zes maanden. De Conseil d’État heeft de overgangstermijn van zes maanden te
kort bevonden in verband met de nodige aanpassingen door de dolfinaria, daarom
is deze maatregel voorlopig opgeheven. De Conseil d’État doet nog nader
onderzoek naar het verbod op fokken met dolfijnen en orka’s. De Conseil d’État
verwacht in november 2017 uitspraak te kunnen doen over de Beschikking in zijn
geheel.
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Het Dolfinarium in Nederland is een dierentuin en heeft een dierentuinvergunning
zoals is bedoeld in het Besluit houders van dieren (hierna: Besluit). Het is in een
dierentuin niet verboden om dieren te laten optreden. Wel is in het Besluit
regelgeving opgenomen voor de houders van dieren. Ieder in gevangenschap
levend dier leeft onder meer beperkingen dan een dier dat in de vrije natuur leeft.
Het Dolfinarium heeft de plicht de dieren op zodanige wijze te houden dat het
soorteigen gedrag van dieren wordt gerespecteerd en zoveel mogelijk in stand
wordt gehouden. Daarnaast moet hierbij de sociale levenswijze van de dieren in
het wild zo veel mogelijk tot uitdrukking komen en dient rekening te worden
gehouden met de behoeften van het individuele dier (artikel 4.7 Besluit). Met
betrekking tot de educatie heeft het Dolfinarium de plicht een informatief en
educatief programma aan zijn bezoekers aan te bieden. Verder heeft het
Dolfinarium de plicht deel te nemen aan onderzoek dat gunstige gevolgen heeft
voor het behoud van de diersoorten, de opleiding van het personeel in relatie tot
relevante vaardigheden en de uitwisseling van de verkregen informatie met
andere dierentuinen (artikel 4.10 Besluit).
De NVWA handhaaft de regels die zijn gesteld in het Besluit. Bij de uitgevoerde
controles is steeds geconstateerd dat het Dolfinarium zich aan de regels houdt. Ik
heb geen rede om te twijfelen aan de wijze van handhaving door de NVWA. In
overleg met het Dolfinarium zal gezamenlijk worden bekeken hoe de shows in het
Dolfinarium zo dicht mogelijk in de buurt kunnen blijven bij het natuurlijke gedrag
van de dieren. Daarnaast zal worden gesproken over de informatie die de
bezoeker wordt aangeboden.
Gelet op bovengenoemde regelgeving en inzet zie ik geen reden om een importof fokverbod in te voeren.

(w.g.)

H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken
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