
Naam partij: Partij voor de Dieren

"Het houden van zeezoogdieren, zoals walvisachtigen (waaronder 

dolfijnen), voor show en vermaak, gelijk dit in dolfinaria en zeeaquaria 

gebeurt, doet geen recht aan de intrinsieke waarde, het natuurlijk gedrag en

de natuurlijke behoeften van deze dieren en dient zodoende te worden 

afgeschaft. "

stelling1: VOOR

Toelichting #1::

De Partij voor de Dieren wil een einde aan dolfinaria. Dierentuinen en dolfinaria 
zijn toe aan een nieuwe doelstelling. In plaats van het vermaak van mensen moet 
tijdelijke opvang van noodlijdende in het wild levende dieren centraal staan. 
Dolfinaria beroven dieren van hun vrijheid met als enige doel ze aan mensen te 
tonen. 

“De Nederlandse overheid dient de politieke en diplomatieke 
pressiemiddelen die haar ter beschikking, zoals het daaraan verbinden van 
handelsconsequenties, in te zetten om van de Japanse overheid te eisen 
dat zij de dolfijnenjacht -en handel in Taiji staakt en hier ook in EU-verband 
op aan te sturen.” 

stelling2: VOOR

Toelichting #2::

De Partij voor de Dieren wil dat het beëindigen van de walvisjacht en slachting 
van dolfijnen door Japan een harde randvoorwaarde is in de onderhandelingen 
over dit handelsakkoord. We dringen overigens ook aan op maatregelen tegen 
Denemarken en de Faeröer. Dankzij aangenomen moties van de Partij voor de 
Dieren hebben de regering en de Tweede Kamer zich uitgesproken tegen de 
Japanse dolfijnslachtingen en walvisjacht. 

“De Nederlandse overheid dient de Europese Commissie en de Europese 
Raad van Ministers op te roepen voortvarende stappen te ondernemen om 
tot een verbod te komen op de import van wild gevangen dolfijnen naar de 
Europese Unie inclusief het doorsluizen van deze dieren via landen in de 
Europese Unie van en naar elders in de wereld.”

stelling3: VOOR

Toelichting #3::

Het is van groot belang dat deze handel stopt. Al in 2009 heeft de Partij voor de 
Dieren een motie aangenomen gekregen waarin de Nederlandse regering wordt 
opgedragen zich sterk te maken voor een Europees import- en handelsverbod van 
dolfijnen die in het wild gevangen zijn.

“De Nederlandse overheid dient zich tevens hard te maken voor een 
nationaal en Europees import- en exportverbod van dolfijnen in het 
algemeen, en dit slechts dan toe te staan wanneer dit de rehabilitatie van de
dieren naar het wild, of semi-vrijheid in een sanctuary, tot doel heeft.” 

stelling4: VOOR
Toelichting #4:: De Partij voor de Dieren zet zich niet alleen in voor in het wild gevangen 



dolfijnen, maar voor alle dolfijnen in gevangenschap. Om een eind te maken aan 
het mentale en fysieke leed van deze dieren in gevangenschap, dringt de Partij 
voor de Dieren aan op een bouwverbod voor nieuwe dolfinaria en op een 
uitfasering van de bestaande dolfinaria in de Europese Unie. Daarmee komt er 
automatisch een einde aan de import- en export van dolfijnen in het algemeen. 

“Er dient een verbod te komen op het fokken van (tuimelaar)dolfijnen” 

stelling5: VOOR

Toelichting 
#5: :

De Partij voor de Dieren vindt dat dolfijnen niet thuis horen in gevangenschap, 
daarin maakt zij geen onderscheid in wil gevangen dolfijnen of gefokte dolfijnen. 
Voor alle dolfijnen geldt dat de leefruimte te klein is voor hun natuurlijke gedrag. 
Een uitfasering van dolfinaria begint met een fokverbod. 

“Er dient een Plan van Aanpak te worden ontwikkeld voor de uitfasering 
van het houden van dolfijnen in Dolfinarium Harderwijk en om waar 
mogelijk dolfijnen gefaseerd over te brengen naar een semi-vrije sanctuary. 
“

stelling6: VOOR

Toelichting #6::

De Partij voor de Dieren vindt dat dolfinaria toe zijn aan een nieuwe doelstelling. 
In plaats van het vermaak van mensen moet tijdelijke opvang van noodlijdende in 
het wild levende dieren centraal staan. Daartoe zet de partij alle mogelijke 
middelen in. Zo nodigde de partij afgelopen jaar Ric O'Barry, oud-trainer van 
Flipper en wereldwijd boegbeeld van dolfijnbescherming, uit om in de Tweede 
Kamer zijn plan te presenteren om dit een stap dichterbij te brengen.

“De Nederlandse overheid gaat zich inzetten voor een herevaluatie van de 
situatie van orka Morgan en een Plan van Aanpak om orka Morgan alsnog 
naar het wild te rehabiliteren of, in het uiterste geval, zich in te spannen 
orka Morgan uit te laten zetten in een semi-vrije zeebaai.” 

stelling7: VOOR

Toelichting #7::

De Partij voor de Dieren heeft zich steeds verzet tegen de permanente ‘opvang’ 
van Morgan door het Dolfinarium en later door Loro Parque op Tenerife. We 
spannen ons in voor Morgans welzijn en haar terugkeer naar de vrije natuur. 
Internationale, onafhankelijke wetenschappelijk onderzoekers stellen dat orka’s 
eenvoudig weg niet geschikt zijn om in gevangenschap te houden. Helaas houdt 
de regering houdt voet bij stuk dat het leven in een attractiepark de beste optie is 
voor de orka. 

“De regering dient zich in te zetten om SOS Dolfijn te helpen met het 
opzetten van een onafhankelijk en buiten het Dolfinarium gesitueerd 
opvang- en rehabilatiecentrum voor gestrande dolfijnachtigen door middel 
van een eenmalige subsidie. “ 

stelling8: VOOR
Toelichting #8:: Dolfinaria zijn toe aan een nieuwe doelstelling. In plaats van het vermaak van 

mensen moet tijdelijke opvang van noodlijdende in het wild levende dieren 
centraal staan. SOS Dolfijn is de enige opvangorganisatie voor dolfijnen en 



bruinvissen in Noord Europa. De Partij voor de Dieren vindt het van belang dat zij
hun werk kunnen doen zonder inmenging van het Dolfinarium en dat het 
Dolfinarium niet profiteert van de aanwezigheid van deze stichting op hun park. 


