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- Brief aan TK

Aanleiding
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft een ontheffing verstrekt voor de 
Afrikaanse circusolifant Buba, omdat er voorlopig geen opvangplaats voor haar is. 
Mevrouw Arissen van de Partij voor de Dieren steit hier vragen over.

Advies
U kunt de brief ondertekenen.
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Kernpunten
• Het Kameriid steit vragen over de reden voor de ontheffing, de

weizijnsaantasting van oiifant Buba in het circus, de voorwaarden in de
ontheffing, de handhaving van de voorwaarden en de onwenseiijkheid van het
gebruik van de olifant als publiekstrekker.

• U legt uit dat er geen opvangplaats is voor de Afrikaanse olifant. U meidt dat
de NVWA beiast is met het toezicht.

• Er is geen voorwaarde over het functioneren ais pubiiekstrekker opgenomen,
omdat dit een te breed begrip is. Een foto zou dan ook ai niet mogen en Buba
is regeimatig zichtbaar voor pubiiek, bijvoorbeeid ais zij wandelt met de
eigenaar, wat juist goed is voor haar welzijn.

• De in de ontheffing opgenomen voorwaarde "verbod op direct contact" wordt
uitgeiegd ais met name het aanraken van het Buba.

Toelichting
N.a.v. het verbod op wilde dieren in het circus, is olifant Buba op 16 september
2016 onderzocht door drie dierentuindierenartsen. Zij hebben vastgesteid dat
Buba, zowei fysiek als mentaal, in staat is om elders te worden opgevangen. Zij
beschikt over een goede mentaie en fysieke conditie. Zonder de juiste verzorging
zou zij voigens de dierentuindierenartsen er niet zo goed uitzien qua fysieke
conditie en mentale gesteldheid.

Ontvangen BBR
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Via de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen heeft het ministerie een 
opvangplek gevonden in dierentuin Pairi Daiza in België. Ook deze opvanglokatie 
werd door de dierentuindierenartsen positief beoordeeld. Tijdens het bezoek van 
de verzorger van Pairi Daiza aan circus Freiv.rald ging het echter mis. De olifant 
bleek niet goed op de verzorger te reageren en Pairi Daiza durfde het toen niet 
meer aan in verband met de veiligheid van de verzorgers en de andere olifanten. 
De conclusie is dat er geen opvangplek is op dit moment, maar misschien wel over 
een paar jaar. Daarom is een ontheffing verstrekt tot en met 30 juni 2020.

Directoraat-generaal Agro en
Natuur
Directie Dierlijke Agroketens en
Dierenwelzijn

Kenmerk
DGAN-DAD / 17155464
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Van: )
Verzonden: woensdag 18 december 2019 10:37
Aan:
Onderwerp: RE: Aan minister C. Schouten betreffende olifant Buba. Voorstel opvang in Elephant 

Haven

Hi, ja ik denk zeker dat dat goed is. Sowieso goed om deze week even telefonisch contact met  op te nemen 
zodat ze weet dat we ermee aan de slag gaan, en om een afspraak te plannen. 
Ik ben ook wel benieuwd – ze zegt dat ze Freiwald hebben benaderd – hoe zij gereageerd hebben op de 
uitnodiging.. 
Het zou zelfs nog een optie kunnen zijn ze tegelijk uit te nodigen (Freiwald en )? Maar dan moeten we wel 
weten dat er perspectief is op een (positieve) uitkomst   

 
Coördinator Dierenwelzijn 

.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 

Van:   
Verzonden: dinsdag 17 december 2019 15:51 
Aan: )  
Onderwerp: FW: Aan minister C. Schouten betreffende olifant Buba. Voorstel opvang in Elephant Haven 

Hoi , 

Onderstaand een bericht dat Elephant Haven heeft gestuurd, zij willen graag een gesprek over de mogelijkheid 
om Buba op te vangen.  

Dat lijkt me een goed idee. Ik denk ook dat het handig is dit gesprek te hebben voordat we het gesprek met 
Freiwald hebben.  
Ben je het daar mee eens? Zo ja, wie kan ik daarvoor het beste allemaal uitnodigen? 

Groeten, 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 10:23 
Aan: burgercorrespondentie lnv <burgercorrespondentie@minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Aan minister C. Schouten betreffende olifant Buba. Voorstel opvang in Elephant Haven 

Kunnen jullie deze oppakken? 

Groet, 
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Van:   
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 09:41 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: Aan minister C. Schouten betreffende olifant Buba. Voorstel opvang in Elephant Haven 

Geachte Minister C. Schouten, 

Wij zijn  en , de oprichters van Elephant Haven - European Elephant Sanctuary 
(EHEES),  
een opvangcentrum voor olifanten uit dierentuinen en circussen in Europa.  
Informatie over onze missie kunt u vinden op onze website: https://www.elephanthaven.com/nl/elephant-
haven/missie. 

We schrijven U omdat we graag opvang willen aanbieden voor Buba de Afrikaanse olifant van de Familie 
Freiwald. 

Elephant Haven is gelegen in het Zuidwesten van Frankrijk in de Regio Nouvelle Aquitaine. 
https://www.elephanthaven.com/nl/elephant-haven/locatie 

Het totaal van het terrein is 29 hectares en we kunnen later uitbreiden. Er zijn weilanden, bossen, er is 
voldoende water en is licht hellend. 

EHEES zit in de laatste bouwfase van de eerste olifantenstal voor 3 olifanten en het omheinen van een eerste 
buitenperk van 4 hectares. De bouw zal afgerond zijn voordat de ontheffing voor Buba afloopt op 30 juni 2020. 
Daarna breiden we stuk per stuk uit. 

Wij, de verzorgers en tevens oprichters, hebben jarenlange ervaring met de verzorging van olifanten. 
Verder hebben we alle benodigde opleidingen en alle vergunningen om de eerste 3 olifanten op te vangen. 

Er wordt onder andere gemeld dat Buba gedragsproblemen heeft. We staan in contact met andere 
opvangcentra, dierentuinen en dierenartsen wereldwijd en hebben een zeer gespecialiseerde adviesraad. En de 
opdeling van de stal en het buitenperk geeft veel mogelijkheden om dit zorgvuldig op te vangen. 

Elke olifant zal 24u op 24u opgevolgd worden. De gewenning aan de nieuwe omgeving en eventuele andere 
olifanten zal voorzichtig en in stappen gebeuren. 
Alles gebeurd in 'protected contact’. Dit wil zeggen dat we nooit bij de olifanten gaan en dat er altijd een fysieke 
barriere is tussen ons en de olifant.  
Deze werkwijze wordt merendeels over heel Europa in dierentuinen gebruikt. De dagelijkse medische zorg en 
controle zal gebeuren door positieve targettraining. Daarbij staat het dier centraal, en kan de olifant zelf 
beslissen om mee te doen of niet. Mede op deze manier wordt het dier in zijn autonomie gerehabiliteerd.  
Wereldwijd blijkt dat olifanten in Sanctuaries daar mentaal van opknappen. 

Wat Sanctuaries betreft zoals de onze, is er een decennia lange ervaring opgebouwd met opvang van olifanten 
uit circussen, waarbij er intensief onderling contact is wereldwijd. Het is de ervaring dat de dieren niet 
wegkwijnen zonder hun bazen. Door onder andere de grote terreinen met gevarieerd natuurlijk voedsel, 
modderpoelen en soortgenoten worden ze voldoende fysiek en mentaal uitgedaagd. Verrassend vaak gaan 
olifanten al gauw over tot een uitgebreid palet aan natuurlijke gedragingen. 
Zogenaamde ‘antisociale’ of agressieve olifanten blijken opvallend vaak sociaal te kunnen worden. Over het 
algemeen hebben olifanten andere olifanten nodig om te rehabiliteren en te resocialiseren.  

Wij hebben onlangs de Familie Freiwald op de hoogte gebracht van onze opvang. Daarbij hebben wij ze 
uitgenodigd om onze opvang te komen bezoeken om alles met eigen ogen te kunnen zien en ons te ontmoeten. 

Graag willen we ook U uitnodingen om ons en Elephant Haven te leren kennen hier in Frankrijk. 
Ook komen wij graag bij U op gesprek.. We zijn namelijk vanaf 19 tot 23 januari in Belgie.  
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Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken dan horen wij dat graag. 

Alvast hartelijk dank 

Met vriendelijke groet, 

 en  

Oprichters van EHEES 

* Gebruik LILO EN of LILO FR, de online zoekmachine dat sociale en ecologische projecten steunt. 
Iedere keer als u iets opzoekt via LILO verdien je waterdruppels. Je kan dan kiezen aan welk project je uw druppels wil schenken. Iedere druppel telt!
Klik hier en schenk aub uw druppels aan EHEES.

 
Founder 

Mobile BE +32  

FR +33  

E-mail 

Website www.elephanthaven.org 

France Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 

Belgium Elephant Haven VZW 
Korte Nieuwstraat 19 
2840 Rumst  
België 
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Van:
Verzonden: maandag 23 december 2019 09:47
Aan: )
Onderwerp: Procedure opvanglocatie circusolifant Buba

Beste , 

Mijn naam is  ik ben sinds begin december werkzaam als beleidsmedewerker Dierenwelzijn bij DAD bij 
het ministerie van LNV. Ik zal mij onder andere bezig gaan houden met het welzijn van dieren voor educatie, 
hobby en vermaak.  adviseerde mij contact met jou op te nemen. 

Momenteel ben ik namelijk bezig met het dossier van circusolifant Buba, jou waarschijnlijk wel bekend. Er is 
mogelijk een opvangplek beschikbaar voor haar. In januari zullen we met de locatie in gesprek. Ter voorbereiding 
van dit gesprek heb ik een aantal vragen over de procedure die gevolgd wordt om te bepalen of een opvangplek 
geschikt is. Kan ik hiervoor bij jou terecht, of kan jij mij doorverwijzen naar één van je collega’s?  

Ik kijk uit naar je reactie, en zou eventueel in januari mijn vragen graag telefonisch bespreken. Fijne feestdagen 
gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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Van: )
Verzonden: vrijdag 3 januari 2020 11:47
Aan: @minerva-advocaten.nl'
Onderwerp: Gesprek toekomst olifant Buba

Geachte heer , 

Om te beginnen, de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

U heeft eerder contact gehad met mijn collega .  is recent met pensioen gegaan. Ik zal een 
deel van de werkzaamheden van  overnemen, waaronder het dossier van circusolifant Buba. 

Zoals u weet loopt de ontheffing van olifant Buba bij circus Freiwald af in 2020. Graag zouden wij in januari met u 
en de heer Freiwald in gesprek over de toekomst van Buba en eventuele mogelijkheden om Buba op te vangen. 
Schikt één of meerdere van onderstaande data en tijden u?  

Maandag 13 januari 11.00h 
Dinsdag 14 januari 11.00h of 14.00h (eventuele andere tijden kunnen ook die dag) 
Donderdag 16 januari 10.00h 

Daarnaast zou ik voor het plannen van deze afspraak ook graag in contact komen met de heer Freiwald. Echter 
zijn er geen contactgegevens bij mij of mijn collega’s bekend. Kunt u mij in contact brengen met de heer 
Freiwald? 

Alvast bedankt en ik kijk uit naar uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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Van:
Verzonden: maandag 13 januari 2020 14:21
Aan: )
Onderwerp: Herinspectie circusolifant Buba

Beste , 

We hebben elkaar al gevonden op Linkedin, maar ik zal me nog even kort voorstellen. Mijn naam is  
sinds december 2019 werkzaam als beleidsmedewerker dierenwelzijn bij DAD binnen LNV. Ik ben de opvolger van 

. Mijn pakket is nog niet helemaal duidelijk, maar ik zal me in ieder geval bezig gaan houden met 
het welzijn van dieren voor hobby, educatie en vermaak, en proefdierenwelzijn.  

Momenteel ben ik bezig met het dossier van circusolifant Buba. Deze maand gaan we in gesprek met het circus 
waarbij zij nu verblijft en met een mogelijke opvang in Frankrijk. Ter voorbereiding van deze gesprekken heb ik 
een vraag over de inspecties van de NVWA bij het circus. Ik weet dat er in eind 2019 een inspectie is geweest 
waaruit bleek dat het circus de voorwaarden in de ontheffing had overtreden. N.a.v. deze overtreding zou een 
herinspectie plaatsvinden. Heeft deze herinspectie inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, zijn er daarbij problemen of 
overtredingen geconstateerd? 

Ik hoop dat ik voor deze vraag bij jou aan het goede adres ben. Zo nee, wie van jouw collega’s kan ik daarvoor 
bereiken? 

Misschien kunnen we een keertje bellen om kennis te maken? Ik hoop binnenkort ook persoonlijk kennis te 
kunnen maken. Ik begreep dat  in februari een kennismakingsbezoek brengt aan de NVWA, ik hoop daarbij 
aan te kunnen sluiten. 

Groeten en hopelijk tot snel, 

 

. 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 14 januari 2020 09:35
Aan:
Onderwerp: Ontheffing Freiwald

Hoi , 

Ik heb navraag gedaan bij mijn voorganger en zij heeft me laten weten dat RVO niet betrokken is geweest bij de 
afgifte van de ontheffing. RVO heeft alleen de communicatie over het verbod gedaan en de ontheffing op de 
website gepubliceerd. Verder zijn we hier niet bij betrokken geweest.  

Met vriendelijke groeten, 

 
Adviseur Dierenwelzijn 
........................................................................ 
Uitvoeringsbeleid 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Ministerie van Economische Zaken 
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag  
Postbus 19530 | 2500 CM | Den Haag 
........................................................................ 
M 06 -  

@rvo.nl 

Woensdags ben ik afwezig 
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 10:25
Aan: @minerva-advocaten.nl
Onderwerp: Planning gesprek toekomst Buba

Beste heer , 

Enige tijd geleden hebben wij telefonisch contact gehad om een afspraak te maken om de toekomst van olifant 
Buba te bespreken. 
U zou contact opnemen met de heer Freiwald en met een vertegenwoordiger van Circuspunt om de agenda’s 
naast elkaar te leggen.  

Heeft u inmiddels contact kunnen leggen? Graag ontvang ik van u een aantal voorstellen over wanneer we samen 
zouden kunnen komen. 

Alvast bedankt en met vriendelijke groet, 

 

. 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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Van:
Verzonden: zondag 19 januari 2020 21:04
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Mogelijke herplaatsing circusolifant Buba

Ha , 

Zoals aangekondigd zou ik nog terugkomen op jouw vraag. 

Het is mogelijk om een verleende ontheffing ook weer in te trekken. Het zou in dit geval dan niet om een 
intrekking als sanctie gaan (omdat het circus zich niet aan de ontheffingsvoorwaarden heeft gehouden 
bijvoorbeeld) maar om intrekking wegens gewijzigde omstandigheden of nieuwe inzichten. Die bevoegdheid voor 
een bestuursorgaan wordt erkend in literatuur en rechtspraak.  

Het volgende is van belang: 
- Aan de intrekking is een motiveringsverplichting verbonden waaruit blijkt dat er zwaarwegende

omstandigheden zijn om de ontheffing in te trekken en dat niet kan worden gewacht totdat de huidige
ontheffing is verlopen.

- Daarbij zal een belangenafweging moeten worden gemaakt tussen de nieuwe omstandigheden die vragen
om een aanpassing en de belangen die het circus heeft bij de ontheffing waarop hij vertrouwt. Van belang
hierbij is de termijn van de ontheffing. Bij een beschikking voor onbepaalde tijd ligt  het voor de hand ligt
dat zij op enig moment kunnen worden aangepast of zelfs ingetrokken; bij een ontheffing voor bepaalde
tijd ligt dit minder voor de hand.

- De intrekking moet zorgvuldig zijn. Dit houdt in dat de gegevens aan de hand waarvan blijkt dat Buba
verplaatst kan worden, zorgvuldig zijn onderbouwd.

- Tenslotte moet de intrekking evenredig zijn. Dit houdt in dat het circus mogelijk gecompenseerd moet
worden voor het nadeel dat zij ondervinden. Die compensatie kan bestaan uit een begunstigingstermijn
(de beschikking gaat pas in op een moment in de toekomst, zodat het circus zich kan voorbereiden) of
nadeelcompensatie.

- De intrekking gebeurt bij besluit (net zoals de verlening van de ontheffing). Het circus kan bezwaar
aantekenen tegen het intrekkingsbesluit.

Heb je hier voorlopig voldoende aan? 

Groet,  

Van:   
Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 12:32 
Aan:   
Onderwerp: RE: Mogelijke herplaatsing circusolifant Buba 

Super, dank je wel   

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 12:15 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Mogelijke herplaatsing circusolifant Buba 

Hoi , 

Ik overleg even met een collega en kom dan bij je terug. Bedankt voor de reminder  . 

Groet,  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 10:13 
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Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Mogelijke herplaatsing circusolifant Buba 

Hoi , 

Had je toevallig al tijd gehad om naar onderstaande vraag te kijken? 

We zouden circusolifant Buba graag herplaatsen voordat de huidige ontheffing afloopt, dus voor 30 juni. Is dat 
mogelijk als het circus niet mee wil werken, of moeten we hoe dan ook wachten tot de ontheffing afloopt? Als wij 
tijdens de huidige ontheffing kunnen bepalen dat Buba bij het circus weg moet, kan het circus daar dan tegen in 
beroep gaan?  

Woensdag hebben we een gesprek met de mogelijke opvanglocatie, dus dan zouden we dit graag duidelijk hebben 
zodat we een tijdslijn kunnen schetsen. 
Alvast bedankt! 

Groeten, 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 9 januari 2020 21:34 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Re: Mogelijke herplaatsing circusolifant Buba 

Hoi , 

Bedankt voor je antwoord. 

We zouden Buba echter graag herplaatsen voordat de huidige ontheffing afloopt, dus voor 30 juni. Als wij dus 
tijdens de huidige ontheffing bepalen dat Buba bij het circus weg moet, kan het circus daar dan tegen in beroep 
gaan? Of is het helemaal niet mogelijk om Freiwald te verplichten Buba af te staan tijdens de huidige ontheffing? 

LNV is degene die de ontheffing verleend heeft en hier dus kan over oordelen. De RVO is hier wel bij betrokken. Een 
vraag naar de precieze procedure heb ik momenteel uit staan bij de RVO. Maar wij hopen dus dat een nieuwe 
ontheffing niet nodig is en dat we Buba voor 30 juni kunnen herplaatsen. 

Groeten, 
 

Op 9 jan. 2020 om 17:06 heeft @minezk.nl> 
het volgende geschreven: 

Hoi  

Voor het circusdierendossier ben je inderdaad bij mij aan het goede adres. 

De ontheffing is verleend tot 30 juni 2020. 

Als de ontheffing niet wordt verlengd, omdat herplaatsen nodig is, dan is er geen actie vanuit LNV 
nodig. In dat geval kan ik me voorstellen dat Freiwald opnieuw een ontheffing zal aanvragen. Die 
aanvraag zal dan worden afgewezen door LNV.  

In dat geval geldt: 
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- Freiwald vraagt een ontheffing aan.
- LNV heeft 8 weken de tijd om de ontheffing te verlenen of af te wijzen.
- Freiwald heeft vervolgens 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen de afwijzing van de

ontheffing.
- LNV heeft na afloop van die 6 weken nog een beslistermijn van 6 weken om te beslissen

op het bezwaarschrift (dus 12 weken vanaf het afwijzen van de ontheffing).
- Freiwald heeft dan weer 6 weken om bij de rechter in beroep te gaan.
- De rechtbank heeft na afloop van die 6 weken nog een beslistermijn van 16 weken om te

beslissen op het beroepschrift.

Kan je hiermee vooruit? Is het overigens niet RVO die een dergelijke ontheffing nu zou verlenen? 

Groet,  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 9 januari 2020 09:43 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Mogelijke herplaatsing circusolifant Buba 

Hoi , 

Momenteel ben ik aan het werk met het dossier van circusolifant Buba. 

Circus Freiwald heeft een ontheffing om Buba te houden zo lang er geen geschikte opvangplek 
voor haar beschikbaar is. De ontheffing loopt op 30 juni 2020 af. Ik heb de ontheffing voor je bij 
deze e-mail gevoegd. 

Momenteel is er een mogelijke opvangplek voor Buba. Wij gaan deze maand in gesprek met het 
circus en de opvang. Ter voorbereiding daarvan proberen een mogelijke planning te maken om in 
te kunnen schatten of het haalbaar is om Buba te herplaatsen voordat de huidige ontheffing 
afloopt.  

Circus Freiwald heeft er tot nu toe alles aan gedaan om Buba bij zich te kunnen houden. Zij 
hebben bijvoorbeeld bezwaar gemaakt tegen een eerdere beslissing om Buba te herplaatsen 
(voorafgaand aan de huidige ontheffing). Stel dat binnenkort de beslissing gemaakt wordt om 
Buba inderdaad te herplaatsen en onderzoeken bij de olifant en de nieuwe opvanglocatie uitwijzen 
dat dit ook echt kan. Kan circus Freiwald dan tegen deze beslissing in beroep of bezwaar 
aantekenen? Zo ja, hoe lang hebben zij dan om bezwaar te maken, en hoe lang is de termijn 
waarin dat bezwaar behandeld moet zijn? 

Ik hoop dat ik hiervoor bij jou terecht kan. Zo niet, wie van jou collega’s kan ik dan bereiken? Als 
je meer informatie nodig hebt, laat je het dan weten? 

Alvast bedankt! 

Groetjes, 

 

. 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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Van:
Verzonden: maandag 20 januari 2020 10:47
Aan: )
Onderwerp: RE: Mogelijke herplaatsing circusolifant Buba

Hoi , 

Bedankt voor de uitgebreide informatie!  
Dit is zeker nuttig, geeft onderwerp tot nadenken! 

Groeten, 

 

Van:   
Verzonden: zondag 19 januari 2020 21:04 
Aan:   
CC: )  
Onderwerp: RE: Mogelijke herplaatsing circusolifant Buba 

Ha , 

Zoals aangekondigd zou ik nog terugkomen op jouw vraag. 

Het is mogelijk om een verleende ontheffing ook weer in te trekken. Het zou in dit geval dan niet om een 
intrekking als sanctie gaan (omdat het circus zich niet aan de ontheffingsvoorwaarden heeft gehouden 
bijvoorbeeld) maar om intrekking wegens gewijzigde omstandigheden of nieuwe inzichten. Die bevoegdheid voor 
een bestuursorgaan wordt erkend in literatuur en rechtspraak.  

Het volgende is van belang: 
- Aan de intrekking is een motiveringsverplichting verbonden waaruit blijkt dat er zwaarwegende

omstandigheden zijn om de ontheffing in te trekken en dat niet kan worden gewacht totdat de huidige
ontheffing is verlopen.

- Daarbij zal een belangenafweging moeten worden gemaakt tussen de nieuwe omstandigheden die vragen
om een aanpassing en de belangen die het circus heeft bij de ontheffing waarop hij vertrouwt. Van belang
hierbij is de termijn van de ontheffing. Bij een beschikking voor onbepaalde tijd ligt  het voor de hand ligt
dat zij op enig moment kunnen worden aangepast of zelfs ingetrokken; bij een ontheffing voor bepaalde
tijd ligt dit minder voor de hand.

- De intrekking moet zorgvuldig zijn. Dit houdt in dat de gegevens aan de hand waarvan blijkt dat Buba
verplaatst kan worden, zorgvuldig zijn onderbouwd.

- Tenslotte moet de intrekking evenredig zijn. Dit houdt in dat het circus mogelijk gecompenseerd moet
worden voor het nadeel dat zij ondervinden. Die compensatie kan bestaan uit een begunstigingstermijn
(de beschikking gaat pas in op een moment in de toekomst, zodat het circus zich kan voorbereiden) of
nadeelcompensatie.

- De intrekking gebeurt bij besluit (net zoals de verlening van de ontheffing). Het circus kan bezwaar
aantekenen tegen het intrekkingsbesluit.

Heb je hier voorlopig voldoende aan? 

Groet,  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 12:32 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Mogelijke herplaatsing circusolifant Buba 

Super, dank je wel   
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 12:15 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Mogelijke herplaatsing circusolifant Buba 

Hoi , 

Ik overleg even met een collega en kom dan bij je terug. Bedankt voor de reminder  . 

Groet,  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 10:13 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Mogelijke herplaatsing circusolifant Buba 

Hoi , 

Had je toevallig al tijd gehad om naar onderstaande vraag te kijken? 

We zouden circusolifant Buba graag herplaatsen voordat de huidige ontheffing afloopt, dus voor 30 juni. Is dat 
mogelijk als het circus niet mee wil werken, of moeten we hoe dan ook wachten tot de ontheffing afloopt? Als wij 
tijdens de huidige ontheffing kunnen bepalen dat Buba bij het circus weg moet, kan het circus daar dan tegen in 
beroep gaan?  

Woensdag hebben we een gesprek met de mogelijke opvanglocatie, dus dan zouden we dit graag duidelijk hebben 
zodat we een tijdslijn kunnen schetsen. 
Alvast bedankt! 

Groeten, 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 9 januari 2020 21:34 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Re: Mogelijke herplaatsing circusolifant Buba 

Hoi , 

Bedankt voor je antwoord. 

We zouden Buba echter graag herplaatsen voordat de huidige ontheffing afloopt, dus voor 30 juni. Als wij dus 
tijdens de huidige ontheffing bepalen dat Buba bij het circus weg moet, kan het circus daar dan tegen in beroep 
gaan? Of is het helemaal niet mogelijk om Freiwald te verplichten Buba af te staan tijdens de huidige ontheffing? 

LNV is degene die de ontheffing verleend heeft en hier dus kan over oordelen. De RVO is hier wel bij betrokken. Een 
vraag naar de precieze procedure heb ik momenteel uit staan bij de RVO. Maar wij hopen dus dat een nieuwe 
ontheffing niet nodig is en dat we Buba voor 30 juni kunnen herplaatsen. 

Groeten, 
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Op 9 jan. 2020 om 17:06 heeft @minezk.nl> 
het volgende geschreven: 

Hoi , 

Voor het circusdierendossier ben je inderdaad bij mij aan het goede adres. 

De ontheffing is verleend tot 30 juni 2020. 

Als de ontheffing niet wordt verlengd, omdat herplaatsen nodig is, dan is er geen actie vanuit LNV 
nodig. In dat geval kan ik me voorstellen dat Freiwald opnieuw een ontheffing zal aanvragen. Die 
aanvraag zal dan worden afgewezen door LNV.  

In dat geval geldt: 
- Freiwald vraagt een ontheffing aan.
- LNV heeft 8 weken de tijd om de ontheffing te verlenen of af te wijzen.
- Freiwald heeft vervolgens 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen de afwijzing van de

ontheffing.
- LNV heeft na afloop van die 6 weken nog een beslistermijn van 6 weken om te beslissen

op het bezwaarschrift (dus 12 weken vanaf het afwijzen van de ontheffing).
- Freiwald heeft dan weer 6 weken om bij de rechter in beroep te gaan.
- De rechtbank heeft na afloop van die 6 weken nog een beslistermijn van 16 weken om te

beslissen op het beroepschrift.

Kan je hiermee vooruit? Is het overigens niet RVO die een dergelijke ontheffing nu zou verlenen? 

Groet,  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 9 januari 2020 09:43 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Mogelijke herplaatsing circusolifant Buba 

Hoi , 

Momenteel ben ik aan het werk met het dossier van circusolifant Buba. 

Circus Freiwald heeft een ontheffing om Buba te houden zo lang er geen geschikte opvangplek 
voor haar beschikbaar is. De ontheffing loopt op 30 juni 2020 af. Ik heb de ontheffing voor je bij 
deze e-mail gevoegd. 

Momenteel is er een mogelijke opvangplek voor Buba. Wij gaan deze maand in gesprek met het 
circus en de opvang. Ter voorbereiding daarvan proberen een mogelijke planning te maken om in 
te kunnen schatten of het haalbaar is om Buba te herplaatsen voordat de huidige ontheffing 
afloopt.  

Circus Freiwald heeft er tot nu toe alles aan gedaan om Buba bij zich te kunnen houden. Zij 
hebben bijvoorbeeld bezwaar gemaakt tegen een eerdere beslissing om Buba te herplaatsen 
(voorafgaand aan de huidige ontheffing). Stel dat binnenkort de beslissing gemaakt wordt om 
Buba inderdaad te herplaatsen en onderzoeken bij de olifant en de nieuwe opvanglocatie uitwijzen 
dat dit ook echt kan. Kan circus Freiwald dan tegen deze beslissing in beroep of bezwaar 
aantekenen? Zo ja, hoe lang hebben zij dan om bezwaar te maken, en hoe lang is de termijn 
waarin dat bezwaar behandeld moet zijn? 

Ik hoop dat ik hiervoor bij jou terecht kan. Zo niet, wie van jou collega’s kan ik dan bereiken? Als 
je meer informatie nodig hebt, laat je het dan weten? 

Alvast bedankt! 

Groetjes, 
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. 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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Vrienden van de Olifant 
T.a.v. de heer 
Postbus 

 Hoofddorp

Datum
Betreft

- 2 4 JAN. 2020
Reactie op uw brief

Geachte heer ,

Hartelijk dank voor uw bericht, waarin u aandacht vraagt voor Elephant Haven als 
mogelijke opvanglocatie voor circusolifant Buba.

Ik waardeer het dat u zich het lot van Buba aantrekt en uw medewerking wil 
verlenen aan een eventuele plaatsing van Buba in Elephant Haven. In 
overeenstemming met de verleende ontheffing wordt nog altijd gezocht naar een 
geschikte opvanglocatie voor Buba. Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden 
met Elephant Haven, waarin de mogelijkheid om Buba op te vangen zal worden 
verkend. Ook ben ik in gesprek met circus Freiwald over de toekomst van Buba.
Ik streef ernaar meer duidelijkheid te hebben over de toekomst van Buba voordat 
de huidige ontheffing op 30 juni 2020 afloopt.

Zolang Buba bij Circus Freiwald verblijft, zal de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit (NVWA) reguliere controles uitvoeren. In de periode 2015-2019 hebben 
vier inspecties plaatsgevonden. Tijdens een inspectie op 27 september 2019 is 
vastgesteld dat Circus Freiwald artikel 2 van de ontheffingsvoorwaarden had 
overtreden, omdat het circus de olifant in contact heeft laten komen met 
omstanders. Hiervoor heeft het circus een schriftelijke waarschuwing ontvangen 
conform het interventiebeleid van de NVWA. Ook zal er een herinspectie worden 
uitgevoerd.

Ik hbdpjj hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hjte groet,

Drs^E.M. Hendrix
Directeur Directie Dierenwelzijn en dierlijke agroketens

Directoraat-generaal Agro
Directie Dierlijke Agroketens en
Dierenwelzijn

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001858272854000

T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
WWW, rijksoverheid.nl/lnv

deld door

minlnv.nl

Ons kenmerk
DGA-DAD/ 20016804

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Pagina 1 van 1
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Elephant Haven - European Elephant Sanctuary VZW
VZW België • Korte Nieuwstraat 19 • 2840 Rumst
Association 1901 Frankrijk • 5 Rétabout Saint Nicolas Courbefy • 87230 Bussière Galant
FR +33  • BE +32  
info@elephanthaven.com • SIREN N°: 824 651 681

Aanvullende informatie aangaande  Buba

Het transport en begeleiding:

Het ideale voor Buba zou zijn dat Familie Freiwald akkoord gaat met de plaatsing van Buba in EHEES, 
om te genieten van een goede oude dag. De familie is welkom om ons en EHEES te komen leren kennen. 
Wij zouden hun natuurlijk ook willen bezoeken om hun en Buba te leren kennen.

We kunnen samen overeenkomen wie Buba naar EHEES brengt. Ofwel Familie Freiwald zelf, of een 
transportbedrijf. Dit zou EKIPA zijn, een gespecialiseerd bedrijf in dierentransporten voor dierentuinen 
in Europa. Ze zijn gevestigd in Nederland.

Bij het transport zou (iemand van) de familie Freiwald , iemand van EHEES en indien nodig en/of 
gewenst een dierenarts aanwezig zijn.

(Iemand van) Familie Freiwald is natuurlijk welkom om na het transport bij ons te blijven, bv een week, 
voor Buba, zodat ze in het begin in de nieuwe omgeving toch een vertrouwbaar iemand heeft. Dit ook om 
samen Buba te leren kennen, ons tips te geven. Onze werking te leren kennen... en om afscheid te nemen, 
wetend dat we haar met hart en ziel gaan verzorgen. Het vertrouwen en respect van Buba naar ons toe 
moet opgebouwd worden. 

We begrijpen dat dit heel emotioneel voor iedereen is.

Daarna kunnen we samen bespreken wat mogelijk en vooral het beste is voor Buba voor verdere 
bezoeken.
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Verdere gewenning van Buba in EHEES

We zullen eerst Buba geleidelijk aan de stal laten wennen, aan de poorten, aan ons en aan de dagelijkse 
routine. En daarna aan de buitenperken. (Totaal terrein is 29hectares en we kunnen in de toekomst 
uitbreiden. Eerste phase: de eerste olifantenstal voor 3 olifanten en de eerste 4 hectares buitenperk)

Dit zal in kleine stappen gebeuren. Buba staat op de eerste plaats en zij zal ons zeker aangeven welke 
weg we (niet) mogen inslagen in dit proces. We passen ons aan aan haar behoeftes en snelheid.

Indien nodig zullen we de voeding gelijkmatig aanpassen. (Met hulp van dierenarts)

Takken, hooi, gras, groenten zal steeds ter beschikking zijn. Fruit zal gebruikt worden tijdens de 
medische zorg. Zo houden we ook bij hoeveel suiker elke olifant per dag eet. De rest van het eten zal 
verspreid worden, in vorm van enrichment. Dit ook om beweging te bevorderen.

Een grote moestuin en kas hebben we zelf. Er worden steeds (fruit)bomen geplant en verplant . En we 
hebben veel hulp van buren die ons gaan helpen met het groeien van groenten, fruit en bomen.

Het in contact brengen met andere olifanten zal, zoals alles, geleidelijk aan gebeuren. De stal geeft veel 
mogelijkheden om dit voorzichtig te doen. We kunnen poorten sluiten en openen waar nodig is en er zijn  
overal uitgangen. Er zijn (voorlopig) 2 buitenperken, een kleiner en groter. Alles is geconnecteerd. We 
kunnen olifanten binnen en buiten apart zetten bv bij ziekte of het in contact brengen met een andere 
olifant(en).

Ruimte is heel belangrijk zodat ze uit elkaars zicht kunnen. Dit geeft ze de tijd en de mogelijkheid om op 
hun eigen tempo aan elkaar gewoon te worden. Andere opvangcentra die hier ervaring mee hebben 
verzekeren ons dat alle olifanten zich aanpassen en dat het contact met soorgenoten een meerwaarde is. 
Er is veel liefde tussen olifanten en verzorger , maar niks kan het contact, de vriendschap met een 
andere olifant vervangen.

In de buitenperken zijn er modderpoelen, plekken om te schuilen voor regen en schaduwplekken. Ook 
muren om tegen te leunen ,op te warmen in de zon en te schuilen voor eventuele wind.

Het is een verwarmde stal met beton en zandstallen. Ze zijn vrij om binnen of buiten te gaan.

Dagelijks zullen we met Buba en de andere olifanten een ochtend routine doen. Een medische controle 
van de poten, nagels, ogen, oren, stoottanden en de algemene toestand van de olifant. Indien nodig zal er 
bloed afgenomen worden, aan pootverzorging gedaan worden of eventuele medicatie toegediend 
worden. Door deze routine worden ze er aan gewoon en is er minder stress. Dit zal positief gebeuren, we 
forceren niks en ze kunnen steeds weg als ze willen.

Wanneer Buba aangepast is zal er een extra bloedonderzoek gedaan worden om meer van haar 
gezondheid te weten te komen zodat we eventueel extra vitaminen ed moeten geven.

We vragen steeds raad aan andere opvangcentra, dierentuinen, collega’s en dierenartsen. En de 
samenwerking met Freiwald zal ook een voordeel voor Buba zijn.



BE VZW • IBAN: BE42 5230 8055 6454 • BIC: TRIO BE BB • TAV: BE 0849.518.080
FR ASS 1901 • IBAN: FR76 1055 8023 8723 5728 0020 034 • BIC: TARNFR2L • R.N.A.: W873000677

Financiele zekerheid
Elephant Haven heeft verschillende sponsors  die ons op lange termijn (financiele et materiele)hulp 
verlenen, zowel organisaties als bedrijven in binnen- als buitenland.

Verschillende organisaties zoals Fondation Brigitte Bardot, One Voice hebben beloofd om EHEES 
blijvend te steunen. We hebben verschillende mensen die ons gaan helpen ivm voedsel bevoorrading 
voor de olifanten, dit gaat over hooi, groenten telen, takken ed. 

Wanneer de olifanten er zijn zullen we ook bijvoorbeeld “fostering “ doen.

We zullen begleide rondleidingen met kleine groepen doen met een educatief programma, dit op een 
afstand zodat de olifanten niet gestoord worden.

Deze programma’s zullen ook bijbrengen voor de dagelijkse running van EHEES

Laat ons weten als er vragen zijn. We staan natuurlijk open voor raad van familie Freiwald.

Groetjes

 en  10.2.e 10.2.e



1

Van:
Verzonden: vrijdag 24 januari 2020 22:20
Aan:
Onderwerp: bezoek

Beste en , 

Nogmaals bedankt voor de ontmoeting met  en . 

Het was fijn om jullie te ontmoeten en ons project uit te leggen aan jullie (sorry voor de Belgische woorden af en 
toe) 

We werken aan de vragen die jullie gesteld hebben. 

Hopelijk kunnen we samen met iedereen een goede oplossing vinden voor Buba zodat ze een thuis krijgt voor het 
leven met soortgenoten. 

Laat ons weten aub indien jullie meer info willen of wat dan ook en ook als je info hebt over de "specialisten" die 
Buba gaan bezoeken. 

Warme groetjes 
 en  

-- 
* Utiliser LILO, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. 
Chaque recherche que vous faites avec Lilo vous fait gagner une goutte d'eau. Vous pouvez choisir ensuite à quel projet vous donnez vos gouttes d'eau. Chaque goutte 
d'eau compte! 
Allez sur la fiche projet et svp versez vos gouttes d'eau à EHEES. 

* Use LILO, the search engine that finances social and environmental projects. 
Every time you search with Lilo, you earn a drop of water. You can then choose which project will receive your drop of water. Each drop of water counts! 
Click here and please donate your drops to EHEES. 

* Gebruik LILO EN of LILO FR, de online zoekmachine dat sociale en ecologische projecten steunt. 
Iedere keer als u iets opzoekt via LILO verdien je waterdruppels. Je kan dan kiezen aan welk project je uw druppels wil schenken. Iedere druppel telt!
Klik hier en schenk aub uw druppels aan EHEES.

 
Founder 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Elephant Haven - European Elephant Sanctuary

Mobile BE +32  

FR +33  

E-mail 

Website www.elephanthaven.org 
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France Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 

Belgium Elephant Haven VZW 
Korte Nieuwstraat 19 
2840 Rumst  
België 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 11:33
Aan: )
Onderwerp: RE: freiwald

Ja goed plan; misschien wat druk op zetten; het is idd van belang en handig dat ze ons meenemen in hun 
plannen, Suc6! 

 
Coördinator Dierenwelzijn 

.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 

Van: )  
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 09:15 
Aan:   
Onderwerp: RE: freiwald 

Ik heb telefonisch contact gehad met , hij heeft het stokje overgenomen van . 
Ze zijn momenteel druk met de wintercircussen, dus dit was helaas de eerste mogelijkheid voor ze. 

Ze hebben zelf plannen met Buba en gaven aan dat ze hoopten dat een verlenging van de ontheffing niet nodig 
zal zijn. 
Ik had met  afgesproken dat ze die plannen zouden sturen als ze ze uitgewerkt hadden, ik zal dat 
nogmaals vragen voor de zekerheid. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 09:04 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: freiwald 

Mooi dat de afspraak er is! Heb je telefonisch contact gehad? Diep in februari is wel wat laat; is dat geen 
probleem denk je? 

 
Coördinator Dierenwelzijn 

.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  
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