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De illegale handel in beschermde 
diersoorten

D.P. van Uhm*

Illegale dierenhandel is een vorm van criminaliteit die onderbelicht 

is binnen de criminologie.1 Toch doet deze vorm van criminaliteit 

zeker niet onder voor andere vormen van illegale handel (Lynch 

en Stretsky, 2003). De groei van de illegale dierenhandel is er 

mede debet aan dat vele beschermde dieren met uitsterven wor-

den bedreigd. Het gaat bij illegale dierenhandel niet alleen om de 

handel in levende dieren of planten, maar ook om producten zoals 

dierenhuiden, voedsel, ivoor en toeristische souvenirs afkomstig 

van bedreigde diersoorten. Net als met veel andere producten 

betekent dit dat soorten meer waard worden naarmate er minder 

van zijn (South, 2008). Zo zijn er vanaf januari 2011 43 hoornen 

van neushoorns gestolen uit musea in Europa, 20 bij verzamelaars, 

antiekhandelaren, preparateurs en veilinghuizen en waren er 

6 diefstalpogingen waarbij replica’s zijn meegenomen. Deze hoor-

nen zouden per kilo meer waard zijn dan goud, met prijzen tussen 

de ! 20.000 en ! 30.000. We leven kennelijk in een tijd waarin zelfs 

op dode neushoorns wordt gejaagd (Reijngoud, 2011). In dit artikel 

zal worden ingegaan op de regelgeving, de aard en de handhaving 

betreffende handel in beschermde diersoorten.

CITES-regelgeving

Veel dier- en plantensoorten zijn de afgelopen decennia uitgestor-

ven of op de rand van uitsterven komen te staan, onder meer als 

gevolg van overbevissing, overbejaging en verzameling (Van den 

Berg, 1995; Boekhout van Solinge, 2011). Al in de jaren vijftig werd 

duidelijk dat het voortbestaan van sommige soorten in gevaar werd 

* Drs. Daan van Uhm is als promovendus verbonden aan de vakgroep Criminologie van 
de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

1 Congres Culturele Criminologie 2009, lezing dr. T. Boekhout van Solinge over groene 
criminologie, Universiteit Utrecht, 2 juni 2009.
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gebracht door de handel in wilde, in de natuur gevangen dieren. 

Tegen deze achtergrond aanvaardde de International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) een resolu-

tie, die uiteindelijk in 1973 zou leiden tot afspraken tussen tachtig 

landen over de handel in bedreigde diersoorten. Deze overeenkomst 

wordt ‘The Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora’ (CITES) genoemd en is een wet-

telijk raamwerk dat de handel in wilde dieren reguleert door middel 

van CITES-vergunningen. In 1975 trad CITES in werking (Inskipp en 

Wells, 1981; Liddick, 2011). Tegenwoordig nemen 175 landen deel aan 

de conventie. Zij zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van 

de conventie.

Het CITES-verdrag is een handelsverdrag met als doel de internatio-

nale handel in wilde dieren en planten mogelijk te maken zonder dat 

deze soorten in hun voortbestaan worden bedreigd. In het CITES-

verdrag zijn meer dan 30.000 soorten opgenomen. Het verdrag 

bestaat uit drie bijlagen of appendices, die elk een apart bescher-

mingsniveau kennen:

Appendix I: alle dieren die hierin voorkomen, worden met uit-

sterven bedreigd. Commerciële handel in uit het wild afkomstige 

exemplaren is dan ook streng verboden.

Appendix II: de dieren op deze lijst worden niet direct bedreigd 

met uitsterven, maar vormen zeker kwetsbare populaties. 

De handel in deze dieren is toegestaan, maar alleen als export- en 

importvergunningen zijn verleend.

Appendix III: de soorten waar het land van herkomst bescher-

ming aan wil bieden. De handel hierin is dan ook gebonden aan 

 speciale procedures.

Voor invoer, uitvoer of wederuitvoer over de buitengrenzen van de 

Europese Unie is een invoervergunning, kennisgeving van invoer, 

uitvoervergunning of wederuitvoervergunning vereist. De Euro-

pese regelgeving kent naast deze vergunningen het EG-certificaat 

voor eigendomsoverdracht, commerciële handelingen en vervoer 

binnen de Europese Unie. Deze regelgeving is ook in Nederland 

van kracht. CITES beschermt alleen soorten waarin internationaal 

wordt gehandeld en die (mogelijk) met uitsterven worden bedreigd. 

Dit betekent dat veel dier- en plantensoorten niet onder het CITES-

verdrag vallen en vrij kunnen worden verhandeld (Van Bockhoven, 

1994; Oldfield, 2003).

JV_02_12.indd   92 13-4-2012   15:17:18
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Vraag en aanbod

Europa is een van de grootste wereldmarkten op het gebied van 

illegale dierenhandel (Europol, 2011). Per jaar komen er miljoenen 

beschermde dieren en miljarden beschermde dierproducten Europa 

binnen, waarvan naar schatting honderdduizenden exotische dieren 

de Nederlandse grens over komen. Maar liefst 25% van de internatio-

nale handel in wildlife, waaronder dierenhandel, wordt beschouwd 

als illegaal (UNICRI, 2009). Interpol schat de waarde van de illegale 

handel in wilde dieren tussen de $ 10 miljard en $ 20 miljard per jaar, 

waarbij de omzet vergelijkbaar is met de drugs- en wapenhandel 

(Liddick, 2011; McMurray, 2008; Schneider, 2008).

Tussen 2005 en 2009 werden jaarlijks meer dan 317.000 levende 

vogels, 2 miljoen levende reptielen, 2,5 miljoen krokodillenhuiden, 

1,5 miljoen hagedissenhuiden, 2,1 miljoen slangenhuiden, 73 ton 

kaviaar, 1,1 miljoen stukken koraal en bijna 20.000 jachttrofeeën 

verhandeld.2 Europa is een van de belangrijkste importeurs van 

reptielen en reptielproducten. De Europese Unie importeerde tussen 

2000 en 2005 gemiddeld per jaar 3,4 miljoen hagedissen huiden, 

2,9 miljoen krokodillenhuiden en 3,4 miljoen slangenhuiden. 

Tegelijkertijd werden 0,2 miljoen schildpadden, 1,2 miljoen hagedis-

sen en 0,3 miljoen levende slangen geïmporteerd voor de handel in 

huisdieren (Engler en Parry-Jones, 2007).

Tussen 2000 en juni 2011 hebben in de Europese Unie 31.000 CITES-

gerelateerde inbeslagnames plaatsgevonden. Nederland is een van 

de belangrijkste handelsknooppunten met de Rotterdamse haven en 

luchthaven Schiphol.3

Bepaalde dierproducten zijn zeer veel waard. Zo brengt een 

 babygorilla op de zwarte markt $ 40,000 op, is een tijgerhuid $ 35,000 

waard en betaalt men voor berengal $ 200.000 per pond. Daarnaast 

kan de waarde aanzienlijk groeien naarmate het product zich verder 

in de handelsketen bevindt. Bijvoorbeeld, een grijze papegaai uit 

Ivoorkust kost $ 20 om te vangen, wordt vervolgens voor $ 100 geëx-

porteerd en kan voor $ 600 geïmporteerd worden en uiteindelijk voor 

$ 1.100 verkocht in de detailhandel (Liddick, 2011).

Veel illegale dieren of dierproducten komen uit arme landen die 

eenvoudig papieren verschaffen waaruit blijkt dat dieren gekweekt 

2 www.traffic.org/trade/.
3 E-mailcorrespondentie Traffic, 27 maart 2012.
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zijn; in werkelijkheid zijn ze echter in het wild gevangen. Ook zijn er 

landen die rommelen met hun CITES-exportquotum, zodat dieren 

die bijvoorbeeld in de Democratische Republiek Congo gevangen 

zijn via Zuid-Afrika legaal worden uitgevoerd als exportquotum 

van Zuid-Afrika naar Nederland.4 Over het algemeen bevinden de 

exportlanden zich in Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Azië, Oost-

Europa en Afrika en liggen de importlanden in Noord-Amerika, 

West-Europa, het Midden-Oosten, Japan en Singapore. Sommige 

landen zijn import- en exportlanden, zoals China, Australië, Canada 

en Zuid-Afrika (Liddick, 2011). Nederland staat bekend als door-

voerland (Van Uhm, 2009). De criminele activiteiten verschillen 

van land tot land, afhankelijk van de lokale flora en fauna. Handels-

routes worden gekozen via landen met een zwakke regulering, 

weinig controles en lage straffen (Wyatt, 2012).

Fraude, witwassen en smokkel

In de illegale dierenhandel worden verschillende methoden toe-

gepast (Van den Berg, 1995; Liddick, 2011; Sun Wyler en Sheikh, 

2009):

verstoppen van handelswaar bij luchtvervoer;

omzeilen van vervoerscontrole;

illegale import per schip en per post;

vermelding van onjuiste gegevens op documenten;

frauderen met naamgeving;

verhandelen van wildvang in plaats van gekweekte exemplaren;

als toeristisch souvenir;

handelen in gestolen wildlife;

witwassen van geld.

De dieren of dierproducten komen Nederland binnen via de boot, 

het vliegtuig, de post of per auto. Het komt zelfs voor dat mensen 

dieren op hun lichaam smokkelen. Evenals met drugs verzint men 

steeds weer nieuwe methoden om door de controles heen te komen. 

4 KVR26333, nr. 2108. Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de ministers van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie over de moedwillige slechte hand-
having van het verbod op de smokkel van exotische dieren in Nederland (ingezonden 
13 juli 2006); antwoord.
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Zo worden er koffers met dubbele bodems onderschept, met alliga-

tors en leguanen, en vrachtschepen die de havens binnenkomen met 

verborgen ladingen ivoor (Van Uhm, 2009). Het transport is vaak 

berekend op een percentage dieren dat het overleeft. Er zijn smokke-

laars die twintig vogels vervoeren, waarbij er ingecalculeerd wordt 

dat slechts twee het transport overleven. Als slechts een deel de 

tocht overleeft, is de smokkel nog steeds lucratief (Kreveld, 2007b). 

Bepaalde diersoorten lenen zich beter voor verberging dan andere. 

Vogelspinnen, reptielen, vetplanten, cactussen en veel andere 

producten worden per post verstuurd. Maar ook grotere dieren, zelfs 

olifanten, worden incidenteel in beslag genomen tijdens controles 

(Van Uhm, 2009). Ten slotte worden beschermde soorten onder een 

andere soortnaam ingevoerd. Zo zijn er streng beschermde CITES-

Bijlage I-soorten die veel lijken op soorten van CITES-Bijlage II. En 

soms lijken beschermde soorten op onbeschermde soorten, zodat 

alleen een expert het verschil kan zien (Bastmeijer en Kreveld, 2008).

Georganiseerde criminaliteit

In de illegale dierenhandel zijn, naast kleine criminele netwerken, 

grote criminele organisaties actief. Georganiseerde Chinese mis-

daadorganisaties opereren vanuit Hong Kong en leveren traditionele 

Chinese medicijnen, die derivaten van bedreigde diersoorten 

bevatten – zoals tijgerbotten – aan Noordwest-Europa. Binnen de 

Europese Unie zijn georganiseerde groepen actief die gespeciali-

seerd zijn in het vervalsen van papieren. Met behulp van vervalste 

documenten worden de illegaal uit het wild verkregen dieren wit-

gewassen als ‘gefokt in gevangenschap’ (Clark, 2008; Europol, 2011). 

Ook criminele drugsbendes in Brazilië, Colombia en Mexico leveren 

op grote schaal bedreigde diersoorten aan de Europese Unie en de 

Verenigde Staten (Europol, 2011; Sun Wyler en Sheikh, 2009). Vaak 

gaat de illegale dierenhandel samen met andere vormen van cri-

minaliteit en worden de smokkelroutes voor wapens en drugs ook 

gebruikt voor de dierenhandel (UNICRI, 2009; White, 2011). Een 

confrontatie met lokale politie kan leiden tot bloederige taferelen. 

Zo werden er begin 2012 in Kameroen vijfhonderd olifanten afge-

slacht door zwaarbewapende criminele bendes uit Tsjaad en Sudan. 

Met de verkoop van het ivoor zouden de bendes hun wapenhandel 
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kunnen financieren. Bij een ingreep van de lokale autoriteiten sneu-

velden in januari 2012 zes soldaten uit Tsjaad.5

Knelpunten in de handhaving

De mogelijkheden voor illegale handel in beschermde dier- en plan-

tensoorten zijn aanzienlijk gegroeid sinds het Verdrag van Schengen 

(vrij verkeer van personen tussen de Schengenlanden) en de uit-

breiding van de Europese Unie. Niet alleen is de Europese Unie een 

van de belangrijkste afzetmarkten, maar ook weten de handelaren 

precies op welke luchthavens regelmatig wordt gecontroleerd, en 

op welke niet of nauwelijks. Bovendien weten ze in welk land ze de 

grootste kans hebben om een invoervergunning te verkrijgen op 

valse gronden (Engler en Parry-Jones, 2007). In de praktijk kan het 

zijn dat een illegale dierenhandelaar zonder CITES-papieren in 

Spanje minder snel wordt opgepakt dan elders (Van Uhm, 2009).

Een ander handhavingsprobleem is het onderscheid tussen 

gekweekte en uit het wild gehaalde beschermde dieren. De meeste 

gekweekte dieren kunnen legaal worden verhandeld, de uit het 

wild afkomstige dieren niet. In een poging om het onderscheid 

 duidelijker te maken is een chip ingevoerd voor gekweekte dieren. 

Maar het is niet te controleren waar de dieren zijn gechipt, wat kan 

leiden tot fraude. In de vogelhandel moet een ring aan een pootje 

aan tonen dat een vogel gekweekt is. Er zijn echter geen eenduidige 

eisen gesteld aan vogelringen, met als gevolg dat men vogels vangt 

uit het wild en ze een vogelring omdoet (Kreveld, 2007b; LNV, 2007).

De verantwoordelijke handhavende organisaties in Nederland zijn 

de douane voor controle aan de grens, de politie voor het binnen-

land en het Functioneel Parket voor de opsporing en vervolging 

betreffende strafzaken. Daarnaast functioneert de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit als controlerende opsporingsdienst en 

de Dienst Regelingen geeft in- of uitvoervergunningen af, indien de 

legale herkomst van beschermde diersoorten of producten achter-

haald kan worden. In de praktijk blijkt dat de intensiteit waarmee 

milieuwetten worden gehandhaafd, afhankelijk is van de inzet 

van één of enkele enthousiaste individuen binnen een organisatie. 

5 Trouw, 25 februari 2012.
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Ook worden vaak andere prioriteiten gesteld (LNV, 2007). Uit een 

onderzoek van het WODC blijkt dat de politie weinig grip heeft op 

milieucriminaliteit en dat de korpsleiding het belang van bestrij-

ding onvoldoende inziet. Er is weinig opsporingsonderzoek op 

het terrein van milieucriminaliteit, waardoor zaken blijven liggen 

(WODC, 2006).

Daarnaast vormt internet een groeiend probleem binnen de hand-

having op het gebied van illegale dierenhandel. Een groot aantal 

inheemse en uitheemse diersoorten die onder bescherming en/of 

strikte controle staan, worden aangeboden via internet (Van den 

Brink, 2012). Tot slot weten burgers niet altijd waar ze op moeten 

letten als ze een dier aanschaffen (LNV, 2008). Het gebeurt vaak dat 

mensen onbewust de wet overtreden. Bijvoorbeeld toeristen met 

souvenirs of burgers met beschermde exotische huisdieren (Van 

Uhm, 2009).

Conclusie

Illegale dierenhandel is een interessant onderzoeksthema binnen 

de groene criminologie. Bedreigde diersoorten worden steeds meer 

waard naarmate de aantallen afnemen. De handhaving blijkt las-

tig te zijn vanwege vervalsingen in vergunningen, het moeilijk te 

achterhalen verschil tussen kweek en uit het wild komende dieren 

en de handel via internet. De handelsroutes worden gekozen via 

landen met zwakke controle, waarna de handel vrij doorgevoerd 

kan worden binnen de Europese Unie. De illegale handel in dier-

soorten behelst diverse vormen van criminaliteit. Van toeristen die 

per ongeluk een souvenir meenemen tot aan criminele organisaties 

die eveneens betrokken zijn bij andere vormen van criminaliteit. De 

hoge winst, de lage pakkans en de lage strafmaat maken deze vorm 

van criminaliteit aantrekkelijk. Hoewel illegale dierenhandel een 

groeiend mondiaal probleem lijkt te zijn, met de Europese Unie als 

belangrijke importeur, wordt hieraan geen prioriteit gegeven.
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