TUI België statement dierenwelzijn
TUI België zet zich sinds 1998 in voor vakanties met respect voor mens, dier en natuur. Hierbij streven we
er ook naar gecontracteerde activiteiten en excursies met dieren te verbeteren, zodat dierenleed en handel
in (bedreigde) dieren wordt tegengegaan. TUI België werkt hiervoor samen met verschillende nationale en
internationale dierenwelzijnsorganisaties zoals World Animal Protection, International Fund for Animal
Welfare (IFAW), Stichting AAP, Stichting SPOTS en de Dierenbescherming. Samen met deze organisaties
belichten we verschillende thema’s rondom dierenleed. Daarnaast communiceren we de boodschap van
deze organisaties richting onze klanten en partners. Wij zijn ervan overtuigd dat door een wereldwijde
samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties en sectorgenoten we op een verantwoorde manier kunnen
zorgen voor hoge standaarden op het gebied van dierenwelzijn en toerisme.
Als onderdeel van TUI Group onderneemt TUI België een aantal belangrijke acties in het verbeteren van
dierenwelzijn in toerisme:
•

In 2013 zijn nieuwe dierenwelzijnsrichtlijnen gelanceerd voor dieren in gevangenschap en in het
wild. De Global Welfare Guidance for Animals in Tourism. TUI Group, en daarmee TUI België,
heeft deze richtlijnen geadopteerd.

•

In 2013 heeft TUI Group en daarmee TUI België een dierenwelzijnsstrategie ontwikkeld om te
kunnen voldoen aan eerder genoemde richtlijnen. Hieruit voortvloeiend zijn en worden activiteiten
en excursies waar dieren bij betrokken zijn, geaudit door een onafhankelijke organisatie om te
controleren of ze aan de richtlijnen voldoen. Excursies en activiteiten die niet aan de Global
Welfare Guidance for Animals in Tourism en/of criteria van TUI Group en TUI België voldoen,
worden verwijderd uit het aanbod.

•

In 2008 heeft TUI Group een beleidsregel aangaande de illegaliteit van dolfijnen geïntroduceerd.
Deze houdt in dat dolfinaria op elk moment via relevante documentatie moeten kunnen bewijzen
dat alle walvissen en dolfijnen die na 1 december 2008 arriveren of vastgehouden worden,
vervoerd en verkregen zijn in lijn met de internationaal geaccepteerde richtlijnen van de
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) en de
International Union for Conservation of Nature (IUCN). Mocht een organisatie niet aan deze eis
voldoen, dan wordt dit dolfinarium niet meer aangeboden. De eisen voor dolfinaria zijn door de
jaren heen aangescherpt. Klanten die graag dolfijnen in gevangenschap willen ontmoeten wijzen
wij op de dolfinaria die handelen volgens de internationale wetgeving en de Global Welfare
Guidance for Animals in Tourism.

•

Door ons simpelweg terug te trekken uit alle dierenactiviteiten, zouden we onze toenemende
invloed op het gebied van welzijnsnormen verliezen. Gezien de populariteit van dieren en op basis
van een onderzoek dat TUI Group in januari 2017 uitvoerde, is het waarschijnlijk dat consumenten
deze blijven bezoeken, ongeacht of wij ons terugtrekken. We bezitten of managen geen
dierentuinen, dolfinaria of andere vormen van dieren in gevangenschap en we doen er alles aan
om het welzijn van dieren in toerisme te verzekeren. Tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat
dier gerelateerde excursies economische ontwikkeling opleveren voor lokale gemeenschappen die
afhankelijk zijn van toerisme.

•

TUI Group is en blijft continu op zoek naar mogelijkheden waarbij vakantiegangers dieren kunnen
spotten in hun natuurlijke omgeving. Ook bij het aanbieden van deze excursies gelden de
richtlijnen zoals beschreven in de Global Welfare Guidance for Animals in Tourism. Medewerkers
van TUI Group die excursies inkopen of verkopen zijn getraind in dierenwelzijn.

•

Via TUI Care Foundation ondersteunen wij samen met onze vakantiegangers projecten die
bijdragen aan duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen. Binnen de pijler ‘Nature,
environment and animal welfare’ worden projecten opgezet en ondersteund die dieren
beschermen en/of het welzijn van dieren verbeteren. Meer informatie over TUI Care Foundation
en de projecten die de stichting ondersteunt is te lezen op: www.tuicarefoundation.nl

Dit statement is afgeleid van de TUI Group statement ‘Animal welfare and biodiversity’ waarin ook de volledige richtlijnen te vinden zijn van de
Global Welfare Guidance for Animals in Tourism.

