Geachte mevrouw Beuker,

Mede namens portefeuillehouders dierwelzijn van 35 andere gemeenten heb ik 19 juni 2017 in een
brief aan de Vaste Kamercommissie Economische Zaken verzocht de bevoegdheid te krijgen om in
een gemeentelijke verordening diverse vormen van evenementen met dieren te kunnen verbieden,
waaronder circussen met dieren, roofvogelshows, reptielenshows, kerststallen met dieren en
reclame uitingen met dieren. Wij hopen dat de rijksoverheid een onderzoek laat houden naar de
(on)geschiktheid van dieren bij evenement. Het gaat ons in het bijzonder om evenementen waar
roofvogels en reptielen bij zijn betrokken, en om dieren die op de CITES-lijst staan.
Naar aanleiding van mijn brief geeft u in uw reactie van 11 juli 2017 aan dat u ieder initiatief toejuicht
dat het welzijn van roofvogels en uilen kan verbeteren. U onderschrijft dat het onverantwoordelijk
én schadelijk voor het welzijn van de vogels is om ze op braderieën, dorpsfeesten en andere publieke
evenementen kort vastgebonden tentoon te stellen. Ik vind het fijn om in uw brief te lezen dat het
verantwoord omgaan met en welzijn van de dieren een belangrijk uitgaanspunt voor de Stichting is,
en wil u bedanken voor uw aanbod om actief mee te denken bij het maken van regelgeving.
De Amsterdamse gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders hebben het
bevorderen van dierwelzijn en het aanpakken van dierenleed hoog op de agenda staan. In april 2016
is door de gemeenteraad de Agenda Dieren vastgesteld, waarin maatregelen zijn opgenomen om het
dierwelzijn in de stad te bevorderen. Hiervoor is brede maatschappelijke steun. De gemeente
Amsterdam vindt dat roofvogels niet thuis horen bij evenement of reclame-uitingen in Amsterdam.
Om activiteiten en evenementen met dieren uit Amsterdam te weren heb ik de vogelden acties in
gang gezet:
1. Het evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam wordt in 2017 aangepast. Voor alle
evenementen waarbij een dier wordt gebruikt moet vooraf een vergunning bij de gemeente
Amsterdam worden aangevraagd. De huidige vereenvoudigde procedure bij kleine
evenementen (het evenementen melden bij stadsloket) geldt dan niet meer voor
evenementen met dieren. De vergunning wordt verleend als de aanvrager een bewijs van
vakbekwaamheid kan overleggen en een recente gezondheidsverklaring van alle dieren die
worden ingezet. Hierop zal tijdens het evenement door handhavers kunnen worden
gecontroleerd.
2. Reclame maken op of aan de weg is op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening niet
toegestaan (artikel 4.11, eerste lid). Het college gaat geen ontheffingen meer verlenen voor
reclame-uitingen waarbij dieren worden gebruikt. De gemeentelijke handhavers gaan hier
streng op toezien.
3. Dierenwelzijn is een prioriteit in de Amsterdamse handhaving. Deze prioriteit is vastgelegd is
het Stedelijk Handhavingsprogramma 2017-2018. Bij gemeentelijke handhavers zal de kennis
op het punt van dierwelzijnsbeleid worden vergroot.
4. Er zal streng worden toegezien op er bij evenementen en activiteiten voldoende rekening
wordt gehouden met het welzijn van dieren zoals geformuleerd in de Wet dieren. Deze
bepaalt dat dieren gevrijwaard blijven van:
• Dorst, honger en onjuiste voeding;
• Fysiek en fysiologische ongerief;
• Pijn, verwonding en ziektes;
• Angst en chronische stress;

• Beperking van hun natuurlijke gedrag.
Signalen over dierenmishandeling, inbreuk op de integriteit of het welzijn van de dieren
worden gemeld aan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteiten (NVWA), Landelijke
Inspectie Dierenbescherming (LID) en de politie.
5. De samenwerking tussen handhavende instanties zoals de gemeentelijke handhavers, de
politie en medewerkers van de LID en NVWA zal worden versterkt.
Ik ben me er van bewust dat gebruik van roofvogels en uilen bij evenementen past binnen de huidige
wet- en regelgeving van de rijksoverheid. Ik ben dan ook blij met de hulp van Stichting Verantwoord
Roofvogels Houden om samen op te trekken om bij evenementen geen roofvogels en uilen in te
zetten.

Met vriendelijke groet,
Laurens Ivens
Wethouder Dierenwelzijn.

