
Evenementen met dieren



Evenementen met dieren zorgen o.a. voor: 

• Dieren worden uit vertrouwde omgeving gehaald.
• Onnodig stress bij dieren tijdens vervoer en op nieuwe plek.
• Stress verhoogt de kans op ziektes.
• Ziektes worden vaak niet medisch behandeld.
• Dieren kunnen zich niet terugtrekken van drukte, lawaai, mensen 

en andere dieren.
• Tijdelijke huisvesting voldoet niet aan natuurlijke behoeften.
• Jonge kwetsbare dieren worden ingezet als attractie, vaak loopt het 

slecht met hen af.
• Prooidieren worden ingezet als knuffelobjecten. Dit boezemt vaak 

angst in bij deze dieren.
• Geeft verkeerd voorbeeld aan mensen hoe respectvol om te gaan 

met dieren.











































Wet dieren

Artikel 2.1 dierenmishandeling : 
• Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel 

toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier 
te benadelen.

Artikel 1.3 Intrinsieke waarde
1. De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend.
2. Onder erkenning van de intrinsieke waarde als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan erkenning van 

de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. Bij het stellen van regels bij of krachtens deze 
wet, en het nemen van op die regels gebaseerde besluiten, wordt ten volle rekening gehouden met de 
gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor deze intrinsieke waarde van het dier, onverminderd 
andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de 
integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de 
zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd.

3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven in elk geval 
gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:
– a.dorst, honger en onjuiste voeding;
– b.fysiek en fysiologisch ongerief;
– c.pijn, verwonding en ziektes;
– d.angst en chronische stress;
– e.beperking van hun natuurlijk gedrag;


