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AFKORTINGENLIJST 

• CBD: The Convention on Biological Diversity of het Biodiversiteitsverdrag. 

• CBWG: CITES Bushmeat Working Group. 

• CITES: The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

of de Overeenkomst inzake de Internationale Handel in Bedreigde in het Wild Levende dier- 

en plantensoorten. 

• CMS: The Convention on Migratory Species of de Conventie van Bonn. 

• CoP: Conference of the Parties of Conferentie der Partijen. 

• EAZA: European Association of Zoos & Aquaria. 

• EU: Europese Unie. 

• EU-TWIX: European Union Trade in Wildlife Information eXchange. 

• FAVV: Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. 

• FOD: Federale Overheidsdienst. 

• GAD: Groep Anti-Drugs. 

• GEF: Global Environment Facility. 

• GIP: Grensinspectieposten. 

• GRASP: Great Apes Survival Partnership. 

• IUCN: International Union for Conservation of Nature of de Internationale Unie voor 

Natuurbescherming. 

• MIKE: Monitoring Illegal Killings of Elephants. 

• NDFs: Non-detrimental findings (de bevinding dat handel het voortbestaan van de betrokken 

soort niet zal schaden). 

• NGO’s: non-governmental organizations of niet-gouvernementele organisaties. 

• SRG: Scientific Review Group of Wetenschappelijke studiegroep. 

• SSC: Species Survival Commission. 

• SYVBAC: Système de suivi de la filière viande de brousse en Afrique centrale. 

• TRAFFIC: The Wildlife Trade Monitoring Network. 

• UNEP:United Nations Environment Programme. 

• WWF: World Wildlife Fund. 
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1. INLEIDING 

De onderzoeksvragen die de basis vormen van deze masterproef zijn de volgende: 

• Wat is de historische context van het basisverdrag inzake de internationale handel in 

bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, het CITES-verdrag
1
? Wat is het huidig 

juridisch kader van CITES? Wat zijn de zwakheden van dit verdrag? Hoe kan het dat de leden 

van dit verdrag steeds talrijker worden en tegelijk het uitsterven van bedreigde diersoorten 

almaar grotere proporties aanneemt? 

• Wat is de rol van UNEP/IUCN in dit hele plaatje?  

• TRAFFIC (IUCN+WWF); wat is hun rol? Wat bereiken zij in de praktijk? Wat zijn hun 

bedenkingen bij de huidige Europese regelgeving? 

• Zijn er naast CITES nog verdragen om de illegale handel in bedreigde diersoorten tegen te 

gaan? Wat is de relatie met andere verdragen zoals het biodiversiteitsverdrag en de Bonn-

conventie? 

• Hoe wordt CITES geïmplementeerd in de Europese regelgeving? Wat is de historische evolutie 

van deze implementatie? Is de huidige regelgeving effectief in de praktijk? Hoe reageren 

verschillende lidstaten hierop?  

• Hoe zit het met de implementatie in België? 

• Hoe hanteert de douane deze regelgeving? 

• Bushmeat: wat is het concept? Wat is de context? Waarom spreekt men van een crisis? De 

illegale handel is gereguleerd door CITES, maar is de handhaving haalbaar? 

 

Een grondige literatuurstudie vormt de basis van het onderzoek. De literatuur over dit onderwerp 

is schaars. Nederlandstalige werken zijn nog schaarser, vandaar dat de bibliografie vooral Engelstalige 

bronnen zal bevatten. Zowel CITES als TRAFFIC voorzien echter online tussentijdse rapporten, 

onderzoeksdocumenten en verslagen van bijeenkomsten. Die zal ik zoveel mogelijk proberen te 

consulteren. Ook de Europese Unie houdt alles online bij. 

Om een goed idee te krijgen over de implementatie van de regelgeving in de praktijk, zijn 

interviews nodig met mensen die dagelijks met de materie bezig zijn. Op 16 juli 2009 sprak ik met 

Vinciane Sacre en Amélie Knapp van TRAFFIC om te weten te komen hoe een objectieve organisatie 

                                                 
1
 The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); in het Nederlands: 

de Overeenkomst inzake de Internationale Handel in Bedreigde in het Wild Levende Dier- en Plantensoorten, 

Washington, 3 maart 1973; www.cites.org/eng/disc/text.shtml. 
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tegen deze problematiek aankijkt en waar zij knelpunten zien. Zij raadden aan om ook de overheid en 

de douane te contacteren. Op 24 maart 2010 bezocht ik Miet Van Looy, attaché van de afdeling 

“Dierenwelzijn en CITES” van het Directoraat-generaal Plant, Dier en Voeding, dat deel uitmaakt van 

de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Zij zorgde niet alleen voor 

een beter inzicht omtrent de positie van de Belgische overheid maar lichtte ook de positie van de 

Europese Unie toe. Tot slot kwam ik op 25 maart 2010 terecht bij Pol Meuleneire, lid van de GAD 

(Groep Anti-Drugs) van de Belgische douane op de luchthaven in Zaventem. Het GAD-team is, behalve 

voor de controle op drugs en namaak, ook verantwoordelijk voor de CITES-controles op de Belgische 

luchthaven. Bij hem kwam ik te weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat. 

 

De oorzaak dat zoveel diersoorten met uitsterven bedreigd zijn lijkt op het eerste gezicht 

eenvoudig. In hoog tempo worden wouden gekapt voor de houtoogst of om plaats te maken voor 

landbouwgrond. Hierdoor is voor vele soorten het grootste deel van hun habitat verdwenen. Maar dit 

is slechts het topje van de ijsberg. Een andere belangrijke oorzaak is de levendige internationale 

handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Het is deze handel in bedreigde soorten die in deze 

masterproef centraal zal staan.  

Nu het CITES-verdrag sinds 1973 deze handel reguleert en er elk jaar vele verdragsstaten bijkomen, 

lijkt de publieke opinie gerustgesteld en de politieke wil verminderd. Het gaat hier nochtans om een 

zeer gevaarlijke vicieuze cirkel; hoe unieker de soorten worden, hoe groter de vraag wordt en hoe 

meer geld er in de illegale handel gestopt wordt. De illegale handel in bedreigde soorten is de laatste 

jaren zelfs uitgegroeid tot de derde grootste illegale handel wereldwijd, na drugs en wapens.2 Dit 

wekt weinig verwondering als we stilstaan bij de waarde van vele van deze soorten. Zo kan een 

koppel zeldzame papegaaien makkelijk verkocht worden voor 100.000 dollar.
3
 Daar komt nog bij dat 

de kans om betrapt te worden in de meeste gevallen erg klein is door een gebrek aan wil en/of 

mogelijkheden om hiervoor financiële middelen vrij te maken. En zelfs als men betrapt wordt zijn de 

sancties meestal niet van die aard dat een afschrikkend effect wordt gecreëerd.  

De morele drempel is bij deze vorm van misdrijven wellicht ook minder hoog door een gebrek aan 

publiek bewustzijn. Een individu zal zich sneller geremd voelen om deel uit te maken van een 

wapensmokkel dan van een smokkel in bijvoorbeeld een zeldzame cactus. 

Over de functie van de regulering van de handel in bedreigde soorten bestaat er heel wat 

                                                 
2
 R. A., BRAUN, “Lions, Tigers and Bears: How to stop endangered species crime?”, Fordham Envtl. L.J. 2000, 549. 

3
 R., REEVE, Policing International Trade in Endangered Species, Londen, Earthscan, 2002, 11. 
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discussie. De visies lopen sterk uiteen. Enerzijds zijn er de natuurbeschermers, voorstanders van een 

regulering met als doel natuurbehoud. De pragmatici zijn dan weer voorstanders van een ‘duurzaam 

gebruik’.
4
 Als we het CITES-verdrag objectief bekijken hanteert men ook (impliciet) eerder de 

standaard van een ‘duurzaam gebruik’ om toch een bepaald niveau van handel toe te laten. Het 

CITES-verdrag is géén natuurbehoudsverdrag. De uiteindelijke doelstelling blijft wel het vermijden dat 

soorten met uitsterven bedreigd worden door de internationale handel.  

De illegale handel in bedreigde soorten is een handel die hoofdzakelijk loopt van het Zuiden, de 

armere landen die nog een rijke biodiversiteit herbergen, naar het Noorden, de rijkere landen. Ook 

deze factor weegt zwaar op de regulering. De handel volledig aan banden leggen kan voor instabiele 

lokale bevolkingsgroepen meteen desastreuze gevolgen hebben, terwijl het bij de rijkere landen 

meestal enkel gaat om het opgeven van een luxegoed. Dit is een sociale factor die goed overwogen 

moet worden. Economisch gezien zullen verdragspartijen met bijvoorbeeld een grote vissersvloot zich 

hevig verzetten wanneer men de handel in een vissoort met een grote opbrengst aan banden wil 

leggen. Deze economische en sociale factoren, die bij de handel in bedreigde soorten een cruciale rol 

spelen, kunnen niet genegeerd worden.  

Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het behoud van de biodiversiteit en het 

toelaten van een duurzaam niveau van handel. De handel in wilde soorten kàn een bijdrage leveren 

tot de ontwikkeling van de economie van een land, maar dan moet deze op correcte wijze 

gereguleerd worden, zodat de biodiversiteit niet aangetast wordt. Met het oog op de impact van die 

handel op milieu, economie én socio-economie, moet de regulering draaien rond duurzaam gebruik 

van de bronnen en het vermijden van de leegroof van de natuur en biodiversiteitverlies. Dit lijkt een 

bijna onmogelijk te bereiken evenwicht, maar men heeft een poging gedaan. De verschillende 

internationale initiatieven worden hieronder besproken. 

Een vaststaand gegeven is dat een ongecontroleerde internationale handel in het verleden geleid 

heeft tot een dreigende uitputting van sommige in het wild voorkomende soorten. Vandaag blijft deze 

handel een serieuze bedreiging die internationale aandacht verdient. Of het nu gaat om het brede 

publiek, de lokale bevolking, natuurbeschermers of pragmatici, de CITES-doelstellingen waarmaken is 

in ieders voordeel. 
5
 

 

 

                                                 
4
 R., REEVE, Policing International Trade in Endangered Species, Londen, Earthscan, 2002, 14. 

5
 R., REEVE, Policing International Trade in Endangered Species, Londen, Earthscan, 2002, 15. 
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Hoofdstuk 2 overloopt het ontstaan van het CITES-verdrag, gevolgd door een algemeen juridisch 

kader, de bestaande organen en mechanismen, en eindigt met enkele knelpunten die het verdrag 

parten spelen. Rechtspraak is op dit niveau onbestaande aangezien het verdrag de implementatie 

overlaat aan de partijen. In hoofdstuk 3 gaat het over andere internationale initiatieven en verdragen 

die in deze kwestie een rol spelen. Hoofdstuk 4 behandelt de Europese implementatie van dit verdrag 

met inbegrip van het juridisch kader, de organen en de specifiek Europese knelpunten. Hier volgt een 

overzicht van de enige Europese rechtspraak.  

Hoofdstuk 5 bekijkt hoe ons land, België, het internationale CITES-verdrag en de Europese CITES-

verordeningen ten uitvoer heeft gelegd. Er wordt nagegaan welke specifieke organen zijn aangewezen 

en hoe zij met hun takenpakket omgaan. De zoektocht naar Belgische rechtspraak was niet evident. 

Eén Belgisch arrest wordt hier besproken. 

Een voorbeeld van een negatieve evolutie voor de handel in bedreigde diersoorten, de groeiende 

consumptie van bushmeat en als gevolg een toename van de illegale handel in bushmeat, wordt in 

hoofdstuk 6 uitgebreid bekeken. Het gaat immers om een vrij recente evolutie die door het CITES-

verdrag niet echt opgevangen wordt, terwijl de handel hierin toch verschillende diersoorten in hun 

voortbestaan kan bedreigen. Er wordt bekeken hoe zowel CITES als Europa met deze evolutie 

omgaan. Het gevaar van de handel in bushmeat bedreigt zelfs de mens wegens het gevaar voor 

allerlei ziektes. Ook dit facet krijgt een plaats binnen dit hoofdstuk. 

Tot slot volgt een besluit over de al dan niet effectieve regelgeving omtrent de illegale handel in 

bedreigde diersoorten. 
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2. CITES 

2.1. ONTSTAAN 

De internationale handel in bedreigde plant- en diersoorten staat in deze masterproef centraal. 

Het loont de moeite om de geschiedenis van de regulering van deze handel kort te schetsen. 

In de 20ste eeuw werd al een poging gedaan om de internationale handel in de Afrikaanse dier- en 

plantensoorten aan banden te leggen. Dit gebeurde in het Verdrag van 1900
6
, dat nooit in werking is 

getreden, en het Verdrag van 19337. In dit laatste werd uiting gegeven aan het inzicht dat 

beschermingsmaatregelen tegen de uitvoer van dier- en plantensoorten enkel een kans op slagen 

hebben als ze worden aangevuld met controles in de landen van bestemming, dus bij de invoer. Veel 

effect had dit niet. In de jaren ‘60 begon de handel dramatische vormen aan te nemen. Eind de jaren 

‘60 werden elk jaar 5 tot 10 miljoen krokodillenhuiden verhandeld; in 1968 voerden de Verenigde 

Staten alleen al de pelzen van 1.300 cheeta’s, 9.600 luipaarden, 13.500 jaguars en 129.000 ocelotten 

in. Kenia exporteerde in 1972 alleen al 150 ton ivoor. De handel vormde een bedreiging voor het 

voortbestaan van vele soorten.
8
 

De noodzaak voor een verdrag dat de internationale handel van wilde dieren en planten regelt op 

mondiaal niveau werd reeds geuit op een samenkomst van de leden van IUCN (“International Union 

for Conservation of Nature”) in 1963. Daar werd een resolutie aangenomen die de voorbereidingen 

hiervoor treft.  

Het verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en 

plantensoorten (“CITES”) werd op 3 maart 1973 ondertekend in Washington. Het verdrag trad in 

werking op 1 juli 1975. Op dat moment waren er 21 verdragspartijen.
9
 Sindsdien is het aantal 

verdragspartijen spectaculair toegenomen. Op dit moment zijn er 175 verdragspartijen.
10

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Convention between the Congo Free State, France, Germany, Great Britain, Italy, Portugal and Spain for the 

Preservation of Wild Animals, Birds and Fish in Africa, London, 19 mei 1900. 
7
 Convention relative to the Preservation of Fauna and Flora in their Natural State, London, 8 november 1933; 

Nederlandse tekst: B.S., 23 oktober 1935. 
8
 G., VAN HOORICK, Internationaal en Europees Natuurbehoudsrecht, Antwerpen, Intersentia 

Rechtswetenschappen, 1997, 107-110. 
9
 R. A., BRAUN, “Lions, Tigers and Bears: How to stop endangered species crime?”, Fordham Envtl. L.J. 2000, 553. 

10
 Voor een lijst van alle verdragspartijen: www.cites.org/eng/disc/parties/index.shtml. 
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2.2. JURIDISCH KADER 

2.2.1. Doelstelling 

Het CITES-verdrag bevat geen bepaling die expliciet de doelstellingen van het verdrag proclameert. 

Daarvoor moeten we kijken naar de preambule bij het verdrag: 

De overeenkomstsluitende staten, erkennende dat de in het wild levende dier- en plantensoorten 

door hun schoonheid en verscheidenheid een onvervangbaar onderdeel vormen van de natuurlijke 

stelsels, dat moet worden beschermd ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties; zich 

bewust van de steeds toenemende waarde van de in het wild levende dier- en plantensoorten, uit een 

esthetisch, wetenschappelijk, cultureel, recreatief en economisch oogpunt; erkennende dat de volken 

en staten de beste beschermers van hun in het wild levende dier- en plantensoorten zijn en behoren te 

zijn; bovendien erkennende dat internationale samenwerking van wezenlijk belang is voor de 

bescherming van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten tegen overmatige exploitatie 

ten gevolge van de internationale handel; overtuigd van de dringende noodzaak hiertoe passende 

maatregelen te nemen. 

Uit de bewoordingen van deze preambule is duidelijk af te leiden dat de ultieme doelstelling van 

het verdrag de bevordering van het in stand houden van soorten is. Maar ook dat de partijen zich 

voor het bereiken van dit doel hier beperken tot de regulering van de internationale handel in wilde 

dier- en plantensoorten, teneinde ervoor te zorgen dat die handel geen bedreiging vormt voor het 

voortbestaan van deze soorten. Dus, hoewel het ultieme doel van de regulering van de internationale 

handel het bevorderen van het behoud van soorten is, heeft CITES zelf enkel jurisdictie over de 

internationale handel. Bijgevolg moet worden beklemtoond dat CITES geen holistische benadering 

biedt voor de instandhouding van soorten maar zich enkel richt op de bedreiging door de 

internationale handel.
11

 CITES is met andere woorden géén algemeen natuurbehoudsverdrag.  

Het CITES-secretariaat ziet ‘de internationale samenwerking van de partijen om te vermijden dat 

de internationale handel in specimens van wilde dieren of planten hun voortbestaan zouden 

bedreigen’ als de primaire doelstelling van het verdrag.
12

 

De taal en de inhoud van het verdrag duiden aan dat het vooral om verbodsbepalingen gaat, veel 

minder om de toelating van bepaalde gradaties van handel. Ter illustratie: artikel II,4. : “The Parties 

shall not allow trade in specimens of species included in Appendices I, II and III except in accordance 

                                                 
11

 Uit een rapport van IUCN: “A Report on the Effectiveness of Trade Measures Contained in The Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)”, 13; 

www.cites.org/common/prog/economics/iucn-trademeasuresinCITES.pdf. 
12

 R., REEVE, Policing International Trade in Endangered Species, Londen, Earthscan, 2002, 28.  
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with the provisions of the present Convention.”
13

 

 

2.2.2. Toepassingsgebied 

Het verdrag is van toepassing op “specimens” van “soorten”. Om de precieze reikwijdte te 

begrijpen, moeten we naar artikel I kijken. Artikel I definieert zowel “soorten” als “specimens”. 

• “Soorten” 14  betekent alle soorten, ondersoorten of geografisch afgescheiden populaties 

daarvan. Dit laat toe om bepaalde bedreigde ondersoorten of afgescheiden populaties van een 

op zich niet bedreigde soort aan een strenger beschermingsrégime te onderwerpen, 

bijvoorbeeld door de speciale omstandigheden op een eiland.
15

 Dit onderdeel geeft het verdrag 

een hoger beschermingsniveau. Indien men de soorten enkel op wereldvlak zou bekijken dan 

zouden vele lokale populaties verloren gaan zonder dat de populatie als geheel in het gedrang 

komt.
16

 Dit levert wel praktische problemen op. Als een geografisch afgescheiden populatie 

beschermd wordt onder het verdrag, kunnen we ons afvragen of de handel in deze soorten wel 

gecontroleerd kan worden. Stel dat land Y een voldoende populatie heeft van een bepaalde 

soort, terwijl de populatie in land X sterk achteruitgaat en wordt beschermd. Dan zal er een 

grote druk ontstaan om die soort illegaal te transporteren van land X naar land Y, waar ze legaal 

verhandeld kan worden. Bovendien zijn sommige populaties geografisch gezien gewoon 

marginaal door de natuurlijke omstandigheden, en is een speciaal beschermingsrégime niet aan 

de orde.
17

 

• “Specimens”
18

:  

o Elk dier of elke plant, levend of dood. 

o In geval van een dier: ten aanzien van de in bijlagen I en II opgenomen soorten, elk 

gemakkelijk herkenbaar deel van een dier of elk daaruit verkregen product, en ten 

aanzien van de in bijlage III opgenomen soorten, elk gemakkelijk herkenbaar deel van 

een dier of elk daaruit verkregen product dat in deze bijlage is genoemd. 

o In geval van een plant: ten aanzien van de in bijlage I opgenomen soorten, elk 

                                                 
13

 De Nederlands tekst formuleert het iets minder sterk “de partijen staan de handel in specimens van de bijlagen I, 

II en III opgenomen soorten slechts toe indien deze in overeenstemming is met de bepalingen van deze 

overeenkomst.”.  
14

 Artikel I, a) CITES-verdrag. 
15

 W., WIJNSTEKERS, The Evolution of CITES, E-book, 2005, X; te raadplegen op (5e publicatie in de lijst): 

www.cites.org/eng/resources/publications.shtml. 
16

 D. S., FAVRE, International Trade in Endangered Species, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, 5.  
17

 D. S., FAVRE, International Trade in Endangered Species, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, 6.  
18

 Artikel I, b) CITES-verdrag. 
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gemakkelijk herkenbaar deel van de plant of elk daaruit verkregen product, en ten 

aanzien van de in bijlagen II en III opgenomen soorten, elk gemakkelijk herkenbaar deel 

van de plant of elk daaruit verkregen product dat in deze bijlagen is genoemd.  

o Het belang van deze definitie schuilt in het feit dat wanneer een voorwerp niet onder 

deze definitie valt, het ook niet onder het CITES-regime zal vallen. Over een levend 

specimen van een CITES-soort bestaat natuurlijk geen twijfel, maar wanneer het gaat om 

een deel van een plant of dier (onder CITES beschermd) dan valt het enkel onder het 

CITES-régime wanneer het gaat om een “makkelijk herkenbaar deel”. Deze vaststelling 

gebeurt in drie stappen. Eerst en vooral moet men zich realiseren dat het voorwerp 

delen van een plant of dier bevat. De tweede stap is onderzoeken of die dier- of 

plantensoort beschermd wordt onder CITES. De derde stap bestaat erin te bepalen of 

men het makkelijk kan herkennen. Enkel als deze drie voorwaarden positief beantwoord 

zijn, zal een CITES-vergunning noodzakelijk zijn. Voor diersoorten lijken deze 

voorwaarden nog haalbaar maar voor planten wordt het al een stuk lastiger. Een 

specifiek probleem is het herkennen van vlees van CITES-soorten. Deze problematiek 

wordt besproken in hoofdstuk 7.
19

  

• “Commerciële handel“, in principe verboden voor specimens van bijlage I-soorten, wordt niet 

gedefinieerd door het verdrag. Nochtans is dit een zeer belangrijk begrip dat kan bepalen of de 

handel wordt toegelaten of niet. Dit werd rechtgezet in resolutie 5.10.
20

 Commerciële handel 

wordt daarin gedefinieerd als een activiteit met als bedoeling economisch voordeel te behalen. 

Ze is gericht is op de verkoop, ruil, het voorzien van een dienst of enig ander economisch gebruik 

of voordeel. Invoerende staten moeten het zo breed mogelijk definiëren. Wanneer een 

transactie niet geheel oncommercieel is, dan dient deze toch als commercieel te worden 

beschouwd.
21

 

 

2.2.3. Bijlagen en hun toezicht 

De inventarisatie van soorten gebeurt in 3 verschillende Bijlagen, geformuleerd in artikel II. Zij 

hebben elk een verschillend juridisch regime, gaande van een handelsverbod tot gecontroleerde 

handel. 

                                                 
19

 D. S., FAVRE, International Trade in Endangered Species, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, 12-13.  
20

 Resolutie 5.10 van de vijfde Conferentie Der Partijen van het CITES-verdrag (22 april-3 mei 1985), herhaaldelijk 

gewijzigd; www.cites.org/eng/res/all/05/E05-10.pdf. 
21

 R., REEVE, Policing International Trade in Endangered Species, Londen, Earthscan, 2002, 30.  
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 2.2.3.1. Bijlage I  

Bijlage I = alle met uitsterven bedreigde soorten die door de handel worden of zouden kunnen 

worden getroffen
22

; deze soorten krijgen de hoogste graad van bescherming. Het gaat ongeveer om 

600 diersoorten en 300 plantensoorten. De meest recente bijlagen kunnen teruggevonden worden op 

de website van CITES.
23

 De handel van deze soorten wordt gereguleerd door artikel III van het 

verdrag.  

 Voor de uitvoer van specimens van soorten in bijlage I is voorafgaandelijk een uitvoervergunning 

vereist. De aangewezen instantie van de uitvoerende staat kan deze enkel verlenen indien: 

• De wetenschappelijke autoriteit van de uitvoerende staat heeft verklaard dat de voorziene 

uitvoer het voortbestaan van de soort niet in gevaar brengt, “not be detrimental to the survival of 

that species”. (dit is de zogenaamde “non-detrimental finding“, zie verder) 

• De administratieve instantie van de uitvoerende staat bevestigd heeft dat de specimens niet in 

strijd met de fauna en flora wetten van die staat bemachtigd zijn. 

• De administratieve instantie van de uitvoerende staat zichzelf ervan verzekerd heeft dat levende 

specimens vervoerd zullen worden op een manier die het risico op verwondingen en schade aan 

hun gezondheid minimaliseert. 

• De administratieve instantie van de uitvoerende staat zeker is dat er voor genoemd specimen ook 

een invoervergunning is verleend door de invoerende staat. 

Voor de invoer van specimens van soorten in bijlage I is voorafgaandelijk zowel een 

invoervergunning vereist als een uitvoervergunning of wederuitvoervergunning. Voor het verlenen 

van een invoervergunning moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn: 

• De wetenschappelijke autoriteit van de invoerende staat moet bevestigen dat de voorziene invoer 

en het doel hiervan het voortbestaan van de betrokken soort niet in gevaar brengt.  

• De wetenschappelijke autoriteit van de invoerende staat moet zichzelf ervan verzekeren dat de 

ingevoerde levende soorten een geschikte thuis en verzorging zullen ontvangen. 

• De administratieve instantie van de invoerende staat moet nagaan of de specimens niet gebruikt 

worden voor overwegend commerciële doeleinden. 

Voor de wederuitvoer van specimens van soorten in bijlage I is voorafgaandelijk een certificaat van 

wederuitvoer vereist. Dit kan slechts worden verleend onder de volgende voorwaarden: 

                                                 
22

 Artikel II, lid 1 van het CITES-verdrag. 
23

 www.cites.org/eng/app/appendices.shtml. 
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• De administratieve instantie van de wederuitvoerende staat is ervan verzekerd dat de specimens 

zijn ingevoerd overeenkomstig de bepalingen van het verdrag. 

• De administratieve instantie van de wederuitvoerende staat heeft zichzelf ervan verzekerd dat 

levende specimens vervoerd zullen worden op een manier die het risico op verwondingen en 

schade aan hun gezondheid minimaliseert. 

• De administratieve instantie van de wederuitvoerende staat heeft zichzelf ervan verzekerd dat er 

voor de specimens een invoervergunning verleend is. 

Punt 5 van artikel III vermeldt dat ook voor aanvoer vanuit de zee een voorafgaandelijk certificaat 

vereist is. Hiervoor worden dezelfde voorwaarden gehanteerd als voor de invoer. 

Belangrijk hier is op te merken dat handel in bijlage I soorten enkel kan voor niet-commerciële 

doeleinden. 

 

 2.2.3.2. Bijlage II  

Bijlage II = alle soorten die weliswaar niet noodzakelijk onmiddellijk worden bedreigd met 

uitsterven, maar die hieraan zouden kunnen worden blootgesteld indien de handel in specimens van 

deze soorten niet zou worden onderworpen aan strenge voorschriften met als doel het vermijden van 

de exploitatie die hun voorbestaan bedreigt.
24

 Ook andere soorten die aan voorschriften moeten 

worden onderworpen ten einde de hiervoor bedoelde controle op de handel in specimens van de in 

bijlage II opgenomen soorten doeltreffend te maken, worden in deze bijlage opgenomen.
25

 Het gaat 

om ongeveer 4.000 diersoorten en 25.000 plantensoorten. De handel in deze soorten wordt 

gereguleerd door artikel IV van het verdrag. De regeling is gelijkaardig aan die voor bijlage I-soorten. 

De regeling voor invoer is evenwel minder streng en laat wél invoer voor commerciële doeleinden 

toe.
26

 

Voor de uitvoer van specimens van soorten in bijlage II is voorafgaandelijk een uitvoervergunning 

vereist. Deze kan slechts worden verleend onder de volgende voorwaarden: 

• De wetenschappelijke autoriteit van de uitvoerende staat adviseert dat de voorziene uitvoer het 

voortbestaan van de soort niet in gevaar brengt. 

• De administratieve instantie van de uitvoerende staat heeft bevestigd dat de specimens niet in 

strijd met de fauna en flora wetten van die staat bemachtigd zijn. 

                                                 
24

 Artikel II, lid 2, a) van het CITES-verdrag. 
25

 Artikel II, lid 2, b) van het CITES-verdrag. 
26

 G., VAN HOORICK, Internationaal en Europees Natuurbehoudsrecht, Antwerpen, Intersentia 

Rechtswetenschappen, 1997, 119. 
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• De administratieve instantie van de uitvoerende staat heeft zichzelf ervan verzekerd dat levende 

specimens vervoerd zullen worden op een manier die het risico op verwondingen en schade aan 

hun gezondheid minimaliseert. 

Voor de invoer van specimens van soorten in bijlage II bepaalt artikel IV, lid 4 slechts één 

voorwaarde: men moet voorafgaand een uitvoervergunning of een certificaat van wederuitvoer 

voorleggen. 

Voor de wederuitvoer van specimens in soorten van bijlage II moet men aan volgende 

voorwaarden voldoen: 

• De administratieve instantie van de wederuitvoerende staat heeft vastgesteld dat het specimen 

overeenkomstig de bepalingen van het verdrag is ingevoerd. 

• Ten genoegen van de administratieve instantie van de wederuitvoerende staat is aangetoond dat 

elk levend specimen op zodanige wijze wordt gereedgemaakt voor verzending en vervoer dat de 

risico’s van verwondingen en schade aan de gezondheid tot een minimum worden beperkt.  

Voor de aanvoer vanuit zee is een voorafgaandelijk certificaat vereist. Voor de voorwaarden kan 

verwezen worden naar artikel IV, lid 6 van het CITES-verdrag. 

 

 2.2.3.3. Bijlage III  

Bijlage III = alle soorten waarvan een bepaalde verdragsstaat verklaart dat deze, binnen de grenzen 

van haar rechtsbevoegdheid, zijn onderworpen aan een verordening die tot doel heeft hun exploitatie 

te verhinderen of te beperken en waarvoor de samenwerking met de andere partijen bij de controle 

op de handel noodzakelijk is.
27

 Deze bijlage wordt niet vaak gebruikt. Het gaat om ongeveer 200 

diersoorten en 6 plantensoorten. De handel in deze soorten wordt gereguleerd door artikel V van het 

verdrag. Aangezien het om een probleem in één staat gaat, treffen deze regels enkel de uitvoer vanuit 

die specifieke staat. 

Voor de uitvoer van specimens van dergelijke soorten is voorafgaandelijk een uitvoervergunning 

vereist. Deze kan slechts worden verleend onder de volgende voorwaarden: 

• De administratieve instantie van de uitvoerende staat heeft bevestigd dat de specimens niet in 

strijd met de fauna- en florawetten van die staat bemachtigd zijn. 

• De administratieve instantie van de uitvoerende staat heeft zichzelf ervan verzekerd dat levende 

specimens vervoerd zullen worden op een manier die het risico op verwondingen en schade aan 

hun gezondheid minimaliseert. 

                                                 
27

 Artikel II, lid 3 van het CITES-verdrag. 
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Behoudens bij wederuitvoer, is voor de invoer voorafgaandelijk een certificaat van herkomst 

vereist en in geval van uitvoer vanuit een staat die de soort in bijlage III heeft laten opnemen, een 

uitvoervergunning.
28

 

In geval van wederuitvoer bepaalt artikel V dat een certificaat verleend moet worden door de 

wederuitvoerende staat. Dat moet als bewijs dienen dat de verdragsbepalingen ten aanzien van die 

specimens zijn nageleefd. 

Vergunningen en certificaten moeten verleend worden volgens artikel VI. 

 

2.2.4. Uitzonderingen 

Artikel VII van het verdrag voorziet verschillende omstandigheden waarin wordt afgeweken van 

bovenvermelde regels en waarin géén vergunning of certificaat vereist is. De ratio hierachter is het 

voorzien van enige flexibiliteit. 

• Van artikel III, IV en V kan afgeweken worden wanneer het louter gaat om het doorvoeren of 

overladen van specimens op het grondgebied van een verdragspartij. De specimens moeten wel 

onder douanecontrole blijven. 

• Van artikel III, IV en V kan afgeweken worden indien de administratieve autoriteit van de staat van 

uitvoer of wederuitvoer een certificaat uitreikt dat vaststelt dat het om specimens gaat die 

verkregen zijn voordat het verdrag van toepassing was op die specimens. 

• Van artikel III, IV en V kan afgeweken worden indien het gaat om specimens die als persoonlijke 

bezitting gehouden worden of deel van de huisraad zijn. Artikel VII, 3 voorziet hiervoor 

voorwaarden, zwaarder naargelang de bijlage waar de soort is ondergebracht. Het komt er op 

neer dat soorten van bijlage I enkel als persoonlijke bezitting gezien worden als ze in dezelfde 

staat als de woonplaats verkregen zijn. De lokale bevolking kan dus nog steeds bedreigde soorten 

binnen zijn leefgemeenschap houden.  

• Bijlage I-soorten worden als bijlage II-soorten behandeld wanneer het om een diersoort gaat die 

in gevangenschap gefokt is voor commerciële doeleinden. Voor bijlage I-planten is de voorwaarde 

dat ze kunstmatig gekweekt moeten zijn.
29

 Het komt er op neer dat handel voor commerciële 

doeleinden dan wel mogelijk is voor bijlage I soorten. Voor alle CITES-soorten die onder deze 

uitzondering zouden vallen is een certificaat vereist, verleend door de administratieve autoriteit 

                                                 
28

 G., VAN HOORICK, Internationaal en Europees Natuurbehoudsrecht, Antwerpen, Intersentia 

Rechtswetenschappen, 1997, 121. 
29

 Artikel VII, lid 4 van het CITES-verdrag. 
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van de uitvoerende staat. Dit certificaat vervangt de voorwaarden van artikel III, IV of V.
30

 Het 

verdrag zelf definieert “in gevangenschap gefokt zijn” niet. Deze leemte werd opgevuld door 

resolutie 2.12, later vervangen door resolutie 10.16.
31

 Het komt er op neer dat men enkel van “in 

gevangenschap gefokt” kan spreken wanneer de paring van de ouders plaatsvond in een 

gecontroleerde omgeving of wanneer de gameten op een andere manier dan de paring werden 

overgebracht. Bovendien moet het fokdierenbestand gevestigd zijn op een wijze die niet 

schadelijk is voor het voortbestaan van de soort, en behouden worden zonder de introductie van 

specimens uit het wild (met een uitzondering om schadelijk fokken te vermijden).
32

 

• Van artikel III, IV en V kan afgeweken worden indien het gaat om specimens die op niet- 

commerciële basis worden uitgeleend, geschonken of uitgewisseld tussen wetenschappelijke 

instituten, geregistreerd bij de administratieve autoriteiten van hun staat. 

• De administratieve autoriteit van een staat kan afwijkingen van artikel III, IV en V toestaan voor 

dieren die deel uitmaken van een reizend circus of een tentoonstelling. Hiervoor moet men wel 

gedetailleerde registers bijhouden van de specimens die men houdt. Het moet gaan om 

specimens die gefokt/gekweekt zijn of verkregen waren voordat de CITES-bepalingen erop van 

toepassing waren, én de administratieve autoriteit moet er op toezien dat levende specimens 

getransporteerd en verzorgd worden op een wijze die de kans op verwonding, 

gezondheidsproblemen en mishandeling minimaliseert. 

Bepaalde uitzonderingen geven aanleiding tot misbruik. Zo sloeg België in de jaren tachtig nog snel 

500 ton ivoor in, voor het CITES-Verdrag van kracht werd.
33

 

 

2.2.5. Criteria  

Een soort belandt slechts op één van de bijlagen indien aan verschillende criteria is voldaan. Deze 

werden vastgelegd in 1976 en staan bekend als de Bern-criteria. 
34

 In 2004 werden deze grondig 

                                                 
30

 Artikel VII, lid 5 van het CITES-verdrag. 
31

 Resolutie 10.16 van de tiende Conferentie der Partijen van het CITES-verdrag (9-20 juni 1997), herhaaldelijk 

gewijzigd; www.cites.org/eng/res/all/10/E10-16R11.pdf. 
32

 Uit een rapport van IUCN: “A Report on the Effectiveness of Trade Measures Contained in The Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)”, 22; 

www.cites.org/common/prog/economics/iucn-trademeasuresinCITES.pdf. 
33

 R., LEAKEY, Olifantenoorlogen, Utrecht, Het Spectrum, 2002, 49. 
34

 W., WIJNSTEKERS, The Evolution of CITES, E-book, 2005, X; te raadplegen op (5e publicatie in de lijst): 

www.cites.org/eng/resources/publications.shtml. 
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herzien door resolutie 9.24.
35

 Voor bijlage I-soorten vereist men tal van biologische kenmerken van de 

populatie zoals een grote afname van de populatie in een korte tijdspanne. Een analyse van al deze 

kenmerken zou ons te ver leiden. Zij kunnen teruggevonden worden in resolutie 9.24.
36

  

Voor bijlage II bestaat er een tweede mogelijkheid om opgenomen te worden in de bijlage.
37

 

Reptiel A is bijvoorbeeld opgenomen in bijlage II, en in het buurland is er reptiel B, niet opgenomen in 

een van de bijlagen. Wanneer de huiden er gelijkaardig uitzien, dan is er een groot risico dat de 

beschermde soorten van A een vals label zullen krijgen van soort B. Om soorten tegen dit specifiek 

probleem te beschermen, kunnen deze “look alike” soorten ook opgenomen worden in bijlage II.
38

 

 

2.2.6. Overige bepalingen 

De primaire verplichting van verdragsstaten is volgens artikel VIII het nemen van gepaste 

maatregelen om de bepalingen van het CITES-verdrag uit te voeren, en de handel te verbieden in 

specimens waarbij deze bepalingen worden overtreden. Hiervoor moeten de verdragsstaten de 

handel of het bezit (of beide) van door het verdrag beschermde soorten sanctioneren en voorzien in 

een opvang van zulke soorten, of in het terugsturen naar het land van herkomst. Bovendien kunnen 

de verdragsstaten enkel van de CITES-verplichtingen afwijken indien het om strengere maatregelen 

gaat (artikel XIV). Er is geen ruimte voor meer soepele maatregelen, bijvoorbeeld op basis van 

“duurzame exploitatie”. 
39

 

Het CITES-verdrag is één van de oudere milieuverdragen. Voornamelijk daarom is de originele 

aanpak in het verdrag er vooral één van “command and control“, gesteund op regulering om de 

doelstellingen te bereiken, in plaats van een meer marktgerichte aanpak. De meer recente 

milieuverdragen, die na het CITES-verdrag kwamen, steunen zich meer en meer op de theorie van de 

gecontroleerde economische prikkels om de implementatie te verzekeren. De enige maatregel die 

CITES in die zin voorziet is die van de in gevangenschap gefokte soorten (zie hierboven). Dit is het 

enige artikel dat ruimte maakt voor de voordelen die het soortenbehoud zou kunnen halen uit de 

internationale handel. Sinds het ondertekenen van CITES zijn verschillende CoPs er wel in geslaagd om 

                                                 
35

 Resolutie 9.24 van de negende Conferentie der Partijen van het CITES-verdrag (7-18 november 1994), 

herhaaldelijk  gewijzigd; www.cites.org/eng/res/09/09-24R14.shtml. 
36

 Resolutie 9.24 van de negende Conferentie der Partijen van het CITES-verdrag (7-18 november 1994), 

herhaaldelijk  gewijzigd; www.cites.org/eng/res/09/09-24R14.shtml. 
37

 Artikel II, lid 2, b) van het CITES-verdrag. 
38

 D. S., FAVRE, International Trade in Endangered Species, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, 41.  
39

 A.M., ROSSER and S.R., HARROP, Approaches to sustainable use: CITES non-detriment findings and CBD 

sustainable use principles. Journal of International Wildlife Law and Policy, 2007, 9; 

http://kar.kent.ac.uk/2116/1/Rosser__Harrop_CITESCBD.pdf. 
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de link te leggen tussen de regulering en de economische waarde van die handel. Een voorbeeld 

hiervan is het invoeren van het begrip “ranching“. 
40

 “Ranching” betreft een uitzondering die in de 

praktijk wordt toegepast sinds de CoP te New Dehli, in 1981. Ranching verschilt van de kweek in 

gevangenschap in zoverre dat het geen gesloten systeem inhoudt maar dat dieren, meestal afkomstig 

van in het wild geraapte eieren of jongen, grootgebracht worden in een gecontroleerd milieu. Het 

voordeel van ranching is, naast een zeker economisch gewin, dat dieren terug in het wild kunnen 

worden uitgezet. Met ranching als doel kan een soort overgeheveld worden van bijlage I naar bijlage 

II.
41

 Deze praktijk wordt nu geregeld bij resolutie 11.16.
42

 Tot nu toe is dit vooral toegepast op 

krokodilsoorten. Het excessief jagen in samenhang met habitatverlies dreef in de jaren ‘70 zo’n 23 

krokodilsoorten tot aan de rand van uitsterven. Veel van deze soorten kwamen op bijlage I terecht. 

IUCN-experten op het gebied van krokodillen waren van oordeel dat bepaalde krokodillen op lange 

termijn enkel zouden overleven indien er programma’s voor duurzaam gebruik werden opgesteld, 

hier in de vorm van “ranching”. Zo wilden ze voordelen halen uit de kweek van nieuwe populaties 

krokodillen in plaats van louter de wilde populaties te beschermen. Als resultaat van deze 

inspanningen werden verschillende populaties krokodillen niet langer als bedreigd beschouwd en 

kunnen zij verder met de bescherming van bijlage II in plaats van bijlage I.
43

 

 

2.3. ORGANEN 

CITES heeft een zeer uitgebreide en solide institutionele omkadering. Het secretariaat en de 

tweejaarlijkse Conferentie der Partijen spelen een zeer belangrijke rol in de werking van het verdrag.
44
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 Uit een rapport van IUCN: “A Report on the Effectiveness of Trade Measures Contained in The Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)”, 21; 

www.cites.org/common/prog/economics/iucn-trademeasuresinCITES.pdf. 
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 G., VAN HOORICK, Internationaal en Europees Natuurbehoudsrecht, Antwerpen, Intersentia 
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International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)”, 58-59; 
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Rechtswetenschappen, 1997, 111; afbeelding afkomstig van: www.cites.org/eng/disc/org.shtml.  
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2.3.1. Conferentie der Partijen 

Artikel XI van het verdrag bepaalt dat het Secretariaat elke twee of drie jaar een vergadering van 

de Conferentie der Partijen moet bijeenroepen. Men verwijst hier meestal naar als de ‘CoPs’. Het 

Secretariaat kan ook buitengewone zittingen samenroepen, dit op verzoek van ten minste een derde 

deel van de partijen.  

Tijdens deze CoPs is het de bedoeling dat de partijen een overzicht geven van de uitvoering van 

het verdrag. Daarnaast kunnen zijn ook: 

• De nodige maatregelen nemen om het secretariaat in staat te stellen om zijn taken uit te voeren. 

• Overeenkomstig artikel XV voorstellen tot wijziging van bijlagen I en II overwegen en aanvaarden.  

• Elk door het secretariaat of door enige parttij voorgelegd rapport in ontvangst nemen en 

behandelen. 

• Zo nodig aanbevelingen doen ter verbetering van de doeltreffendheid van het verdrag. 

 

Actualiteit: CoP 15
45

 

De 15
e
 Conferentie der Partijen vond plaats van 13 tot 25 maart 2010 in Doha, Qatar. Meer dan 

1500 gedelegeerden, die meer dan 170 verdragspartijen, talloze NGO’s en handelaren 

vertegenwoordigden, kwamen samen. Er lagen 42 voorstellen
46

 op tafel. Bovenaan de agenda 

                                                 
45

 www.traffic.org/cop15.  
46

 www.cites.org/eng/cop/15/prop/index.shtml. 
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stonden haaien, blauwvin tonijn, ijsberen, koralen en ivoor. Opdat een voorstel aanvaard kan worden, 

is er een consensus of een twee derde-meerderheid vereist.  

Haaien en de blauwvin tonijn lijden onder een algemene overbevissing van de zeeën en oceanen. 

Dat wordt al jaren door de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) 

aangekaart. De FAO deed een onderzoek waaruit blijkt dat als gevolg van het overbevissen van de 

zeeën 52% van de mariene voorraden tot op het maximum geëxploiteerd worden, 19% zijn 

overgeëxploiteerd en 9% is uitgeput of hersteld van uitputting.
47

 In 2002 werden al de reuzenhaai en 

walvishaai op bijlage II van het CITES-verdrag opgenomen, in 2004 volgden de grote witte haai en de 

napoleonvis, en in 2007 de Europese paling en de zaagvis. Acht van de 42 voorstellen dit jaar hadden 

betrekking op commercieel beviste soorten.
48

 

Monaco stelde voor
49

 om de blauwvin tonijn te beschermen. In wetenschappelijke middens wekte 

dit weinig verwondering: de populatie is sinds 1970 met 80% gedaald.
50

 Vooral in Japan is dit een 

populair gerecht. Eén tonijn kan tot 100.000 dollar opleveren. Japan heeft bijgevolg al zijn 

vertegenwoordigers ingezet om te lobbyen tégen het voorstel. In het interview met Miet Van Looy 

van de dienst dierenwelzijn en CITES
51

 bleek dat het ook binnen de EU tot grote discussies leidde. De 

EU ging naar Doha met een tegenvoorstel dat een afgezwakte versie van het originele was, maar ook 

dat haalde het niet. Japan haalde zijn slag thuis en de blauwvin tonijn blijft onbeschermd. Wat we hier 

vaststellen, hadden Vinciane Sacre en Amélie Knapp van TRAFFIC al voorspeld in juli 2009. Het is 

enorm moeilijk om een economisch belangrijke soort op bijlage I van het verdrag te krijgen. Waar 

eigenlijk alleen wetenschappelijke criteria mogen spelen, wordt er al te vaak rekening gehouden met 

politieke en economische belangen.  

Ook de haaien zat het niet mee. Haaienvinnensoep blijft op het menu; alle voorstellen met 

betrekking tot haaiensoorten werden van de tafel geveegd. Nochtans blijven ook hun populaties 

dalen.  

Bij de ijsberen ligt het probleem elders. De populatie ijsberen blijft dalen onder invloed van de 

klimaatswijzigingen. De Verenigde Staten vroegen dat dit in rekening werd gebracht en dat de handel 

                                                 
47

 Uit: een rapport van de FAO, “The State of World Fisheries and Aquaculture”, 2008; 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0250e/i0250e.pdf. 
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 Persbericht van 12 maart 2010 UNEP; 

www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=617&ArticleID=6495&l=en . 
49
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 www.demorgen.be/dm/nl/5381/Bedreigde-Dieren/article/detail/1084721/2010/03/25/Bedreigde-dieren-

mogen-uitsterven-na-geflopte-VN-top.dhtml. 
51

 Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu; Directoraat Dier, Plant 

en Voeding; Dienst Dierenwelzijn en CITES; Attaché Miet Van Looy. 
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volledig verboden werd. Ook dit voorstel werd van de tafel geveegd, dit keer om andere redenen.
52

 

Uit hetzelfde interview met de Belgische dienst voor CITES bleek dat dit eigenlijk een logische 

beslissing was die gesteund werd door België. Om een soort onder CITES te beschermen moet de 

populatie dalen wegens de internationale handel in die soort, niet door klimaatswijzigingen. Met 

andere oorzaken kan onder CITES jammer genoeg geen rekening worden gehouden. Het is en blijft 

een verdrag dat de internationale handel regelt, géén natuurbehoudverdrag. Bij deze redenering 

kunnen we ons vragen stellen. Wanneer de populatie van een soort door andere redenen afneemt 

dan de handel en het op die manier een bedreigde soort wordt, dan is de minste handel waarschijnlijk 

een gevaar voor het voortbestaan van de soort. Een “non detriment finding” zal dan negatief 

uitdraaien. Bijgevolg zou handel mijns inziens verboden moeten worden, ongeacht of handel de 

oorzaak was van de penibele situatie van de ijsbeer. 

De handel in ivoor is al sinds het begin van CITES het middelpunt van verschillende discussies. 

Sommige Afrikaanse landen pleiten voor een gedeeltelijk toegelaten handel om zo lokale 

gemeenschappen en andere natuurbehoudprojecten te financieren. Andere landen, waaronder Kenia, 

zijn sinds jaar en dag resoluut tegen. Zo besliste Richard Leakey (met steun van president Moi), 

toenmalig directeur van Kenya Wildlife Service (KWS), in 1989 om 12 ton ivoor te verbranden. Die 

voorraad ivoor was op dat moment meer dan 1 miljoen dollar waard.  

Ook dit jaar kwamen voorstellen van beide kanten. Tanzania wou zijn olifantenpopulatie 

schrappen op bijlage I en toevoegen aan bijlage II.53 Ook Zambia sloot zich hierbij aan.54 Kenia, 

Zimbabwe, Kongo, Rwanda, Ghana, Liberia, Mali, Sierra Leone en Togo vroegen daarentegen om het 

9-jarig moratorium, op CoP14 ingesteld voor bepaalde olifantenpopulaties, uit te breiden tot alle 

olifantenpopulaties en te verlengen tot 20 jaar.
55

 De voorstellen van zowel Tanzania als Zambia 

werden niet aanvaard. 

 

 2.3.2. Het Secretariaat 

Het Secretariaat wordt beheerd door UNEP en is gelegen in Genève. Het heeft een centrale rol in 

de werking van het CITES-verdrag. Haar vele bevoegdheden worden geregeld in artikel XII van het 

verdrag: 

• Het organiseren van de CoPs en het verlenen van de daarbij horende diensten. 

                                                 
52

 www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-03.pdf. 
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 www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-04.pdf. 
54

 www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-05.pdf. 
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 www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-06.pdf. 
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• Het uitvoeren van de taken die op grond van de bepalingen van de artikelen XV en XVI van het 

verdrag zijn toegewezen aan het secretariaat (bij wijziging van de bijlagen I , II of III door de CoP, 

de stemmen tellen en bijhouden, alsook de partijen informeren). 

• Het ondernemen van wetenschappelijke en technische studies overeenkomstig de door de CoPs 

vastgestelde programma’s, die een bijdrage leveren tot de toepassing van het verdrag met 

inbegrip van studies over de normen voor de gepaste wijze van klaarmaken voor verzending en 

vervoer van levende specimens en studies over de middelen ter identificatie van deze specimens. 

• Het bestuderen van de rapporten der partijen en het aan de partijen verzoeken om nadere 

inlichtingen die het nodig acht om de toepassing van het verdrag te verzekeren. 

• Het vestigen van de aandacht van de partijen op elk vraagstuk dat betrekking heeft op de 

doeleinden van het verdrag. 

• Het geregeld laten verschijnen en aan de partijen bezorgen van bijgewerkte lijsten van bijlagen I, 

II en III benevens alle inlichtingen die de identificatie van de in deze bijlagen opgenomen soorten 

kunnen vergemakkelijken. 

• Het ten behoeve van de partijen opstellen van jaarverslagen over zijn eigen werkzaamheden en 

over de toepassing van het verdrag, benevens elk ander door de partijen tijdens de vergaderingen 

van de conferentie gevraagd rapport. 

• Het doen van aanbevelingen voor het nastreven van de doeleinden en de toepassing van het 

verdrag, met inbegrip van de uitwisseling van wetenschappelijke of technische inlichtingen. 

• Het vervullen van alle andere taken die de partijen aan het secretariaat kunnen toevertrouwen. 

 

2.3.3. Permanent Comité 

Het permanent comité biedt steun aan het secretariaat inzake het beleid en de implementatie van 

het verdrag. Ze overziet daarnaast ook het beheer van het budget. De leden van het comité zijn 

partijen die elk één van de zes geografische regio‘s vertegenwoordigen (Afrika, Azië, Europa, Noord-

Amerika, Midden- en Zuid-Amerika en het Caribische gebied, en Oceanië) . Het aantal 

vertegenwoordigers wordt gewogen naar het aantal partijen per regio.
56

 

 

2.3.4. Dieren- en planten Comité 

Deze comités van deskundigen werden opgericht op de zesde CoP van 1987 in Ottowa. Hun doel is 

het opvullen van leemtes in de biologische en andere gespecialiseerde kennis met betrekking tot dier- 
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en plantensoorten die onderworpen zijn aan CITES. Hun rol is ook om technische ondersteuning te 

bieden wanneer besluiten moeten worden genomen omtrent deze soorten. Net als het permanent 

comité worden zij regionaal samengesteld. Verschillend is dat er voor het aantal vertegenwoordigers 

per regio ook rekening wordt gehouden met de regionale verdeling van de biodiversiteit.
57

  

Zij zijn bovendien verantwoordelijk voor de “significant trade review”, zoals verder uitgelegd. 

 

2.4. CITES-MECHANISMEN 

2.4.1. Voorbehoud 

Elke verdragsstaat van CITES kan een voorbehoud maken ten opzichte van een bepaalde soort uit 

de bijlagen. Een voorbehoud zorgt ervoor dat het land in kwestie niet gebonden is door de 

handelsbeperkende maatregelen voor die soort. Men kan elk voorbehoud raadplegen op de CITES- 

website.
58

 

Voor soorten die voorkomen op bijlage I of II kan een staat enkel voorbehoud maken wanneer hij 

partij wordt bij het verdrag (artikel XXIII van het CITES-verdrag) of binnen de 90 dagen na de 

stemming van een wijziging van bijlage I of II (artikel XV, 3 van het CITES-verdrag). 

Voor soorten die zijn opgenomen in bijlage III kan een staat voorbehoud maken wanneer hij partij 

wordt bij het verdrag (artikel XXIII van het CITES-verdrag) of op gelijk welk later tijdstip (artikel XVI, 2 

van het CITES-verdrag). 

Een voorbehoud kan op gelijk welk moment ingetrokken worden. Elke verdragspartij heeft het 

recht een voorbehoud in te roepen. Dit kan tot gevolg hebben dat wanneer een verdragspartij een 

voorbehoud maakt tegen de verplaatsing van een soort van bijlage II naar bijlage I, zij (als men CITES 

letterlijk opvat) wordt beschouwd als een niet-verdragsstaat, zodat ook de bescherming van bijlage II 

wegvalt.
59

 Dit specifiek probleem heeft geleid tot het aannemen van resolutie 4.25
60

. Deze resolutie 

raadt de verdragspartijen aan dat wanneer ze een voorbehoud inroepen voor een bijlage I-soort, ze 

deze toch behandelen als een bijlage II-soort en ze een overzicht van de handelsstromen opnemen in 

hun jaarlijks rapport.
61
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2.4.2. CITES-resoluties en -besluiten 

De beslissingen van de CoP kunnen resulteren in resoluties of in besluiten. Resoluties zijn meestal 

bedoeld om het beleid op langere termijn uit te stippelen terwijl besluiten meestal gericht zijn op een 

specifiek CITES-orgaan (bijvoorbeeld het dieren- of plantencomité) en de bedoeling hebben 

geïmplementeerd te worden tegen een vastgelegde datum. Resoluties en besluiten zijn niet-bindend, 

partijen kunnen met andere woorden verkiezen om deze te negeren.
62

 Hoewel resoluties juridisch dus 

niet over afdwingbaarheid beschikken, blijken zij in de praktijk zeer invloedrijk te zijn. Zij 

verduidelijken niet enkel hoe het verdrag geïnterpreteerd en geïmplementeerd moet worden. Vele 

resoluties hebben bovendien geleid tot de ontwikkeling van nieuwe maatregelen om de naleving van 

het verdrag te verzekeren.
63

 

 

2.4.3. Mededelingen aan de partijen (notifications to the parties) 

Via deze mededelingen communiceert het secretariaat met de verdragspartijen. 

 

2.4.4. “Non-Detrimental Findings” (of NDFs) 

Artikel III bepaalt, zoals reeds uitgelegd, dat voor de invoer/uitvoer van specimens van bijlage I- 

soorten de wetenschappelijke autoriteit moet verklaren dat deze uitvoer/invoer het voortbestaan van 

de betrokken soort niet zal schaden. Voor de uitvoer van specimens van bijlage II-soorten is een 

soortgelijke vaststelling vereist (artikel IV). Men noemt deze bepalingen de “non-detrimental findings” 

of NDFs.
64

 Dit wordt in het verdrag zelf niet verder uitgelegd maar vormt duidelijk een sleutelbepaling 

in de werking van het verdrag. Het beheersorgaan kan onder geen enkel beding een vergunning 

afleveren volgens deze artikelen zonder een positief advies van de wetenschappelijke autoriteit. Op 

CoP10 in 1997 werden bij resolutie 10.3
65

 richtlijnen uitgewerkt voor de wetenschappelijke 

autoriteiten. Zij moeten hun beslissing baseren op de “scientific review of available information on 

the population status, distribution, population trend, harvest and other biological and ecological 

factors, as appropriate, and trade information relating to the species concerned”. 

Wanneer er niet genoeg informatie voorhanden is om te bepalen of de uitvoer/invoer al dan niet 
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“detrimental” is voor een soort, moet men het voorzorgsbeginsel toepassen. Het voorzorgsbeginsel 

stelt dat milieubeschermende maatregelen reeds moeten kunnen worden getroffen zodra er ernstige 

aanwijzingen zijn dat een bepaalde activiteit gevaren inhoudt voor het milieu, zonder dat daarbij 

moet worden gewacht tot een absoluut duidelijk, door wetenschappelijk bewijs geschraagd, causaal 

verband kan worden aangetoond tussen deze activiteit en bepaalde milieueffecten. 
66

 

Het voorzorgsbeginsel werd in 1976 geïncorporeerd in de Bern-criteria
67

. 

De “non-detrimental finding” is vooral van groot belang voor het bepalen van een duurzaam 

niveau van handel voor bijlage II-soorten. Voor hen is deze NDF de enige tussenstap voordat ze 

commercieel kunnen geëxploiteerd worden. Handel in bijlage I-soorten is sowieso al verboden voor 

commerciële doeleinden. Hier speelt de NDF een minder grote rol.
68

 

 

2.4.5. De herziening van aanzienlijke handel (“Significant Trade Process”) 

Vele soorten komen terecht op bijlage I voor ze ooit door bijlage II beschermd zijn. Ideaal gezien 

zou een soort eerst op bijlage II ingeschreven moeten worden zodat zij er nooit zo slecht aan toe kan 

zijn dat ze in bijlage I moeten opgenomen worden. De succesvolle implementatie van bijlage II is 

cruciaal voor de werking van het CITES-verdrag. De sleutelbepaling hiervoor is de hierboven 

beschreven “non-detrimental findings”. 
69

 

Het werd al snel duidelijk dat het implementeren van deze “non-detriment findings” voor bijlage II-

soorten allesbehalve vlot verliep. Daarom besloot de vierde CoP in 1983 om een procedure in werking 

te stellen die de bijlage II-soorten zou identificeren die onder druk kwamen te staan door een 

aanzienlijk niveau van handel. Op de zesde Cop in 1987 werd een dieren- en plantencomité opgericht 

die de verantwoordelijkheid kreeg voor deze procedure.  

Dit proces, “the Significant Trade Process”, is ontworpen naar het voorbeeld van procedures die al 

in werking waren in de EG.
70

 Door middel van dit proces herbekijkt het dieren- of plantencomité 

regelmatig het handelsniveau van bijlage II-soorten en formuleert ze aanbevelingen voor de 
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individuele staten om de basis die ze hanteren voor de “non-detriment findings” te verbeteren. 
71

 

Deze procedure werd herzien op CoP8 (1992), op CoP11 (2000) en opnieuw op CoP13, bij resolutie 

12.8
72

, dit keer om de procedure te vereenvoudigen. Het proces bestaat nu uit acht verschillende 

componenten.  

De eerste component houdt in dat het dieren- of plantencomité, in samenwerking met de 

secretariaat en experten en in overleg met de staten, de bijlage II-soorten identificeert die gebukt 

gaan onder een aanzienlijk niveau van handel. Ook verzamelt het de nodige informatie. Bij de tweede 

stap moet het dieren- of plantencomité de soorten selecteren die de grootste bezorgdheid 

wegdragen en prioritair zijn voor een “trade review” of herziening van de handel. De derde 

component houdt in dat het secretariaat de betrokken staten binnen de dertig dagen moet 

verwittigen en informeren welke soorten geselecteerd zijn. De vierde stap betreft het verzamelen van 

alle nodige bijkomende informatie over de soort. Vervolgens moet deze informatie in de vijfde stap 

grondig bekeken worden. De zesde stap is het formuleren van aanbevelingen over de bekeken 

soorten. Deze moeten overgebracht worden aan de relevante staten. Als aan de aanbevelingen 

tegemoet wordt gekomen, zal men bij de zevende stap de soort verwijderen uit de 

herzieningsprocedure. Wanneer het secretariaat niet tevreden is met de implementatie van de 

aanbevelingen, zal het aan het permanente comité aanraden op te treden. Dit kan, als een laatste 

hulpmiddel, inhouden dat de handel in de betrokken soort wordt opgeschort voor de staat die zich 

niet aan de aanbevelingen hield. Als achtste component van deze “Review of Significant Trade” voor 

bijlage II-soorten wordt voorzien in bijstand voor de betrokken staten. Andere verdragspartijen 

moeten bijspringen wanneer de betrokken staten de aanbevelingen financieel of technisch niet 

halen.
73

 

Madagaskar verdient hier een vermelding. Het is het eerste voorbeeld van een herziening, 

gebaseerd op een staat van herkomst. Het bekijken van de handel met Madagaskar was het gevolg 

van algemene ongerustheid omtrent het feit dat meerdere aanbevelingen van het dierencomité niet 

werden gevolgd en daardoor de handel in verschillende soorten uit Madagaskar als potentieel 

problematisch werd beschouwd. Madagaskar is een land met een groot aantal unieke inheemse 

soorten die heel erg gegeerd zijn in de rest van de wereld. In 1994 had het dierencomité verschillende 
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aanbevelingen gedaan die het instellen van exportquota‘s inhielden, onder andere voor de handel in 

gekko’s, kameleons en Vasa-papegaaien. In 1999 bleek dat voor zes van de acht onderzochte soorten 

de quota’s overschreden waren, in één geval zelfs met 334%. Al snel werd duidelijk dat Madagaskar 

wegens politieke chaos algemene implementatieproblemen had met het CITES-verdrag. Madagaskar 

zelf kondigde hierop een zes maanden durend moratorium af voor alle CITES-uitvoer. Het feit dat hier 

een staat van herkomst in zijn geheel geviseerd werd, kan in vraag gesteld worden. Dit komt wel erg 

in het vaarwater van het systeem dat de nationale implementatie van CITES evalueert (the national 

legislation project).
74

 

 

2.4.6. Quota’s 

 Het instellen van quota’s is waarschijnlijk het meest effectieve mechanisme voor het reguleren 

van de internationale handel in wilde fauna en flora. Maar er zijn belangrijke beperkingen aan 

verbonden die vooral voortvloeien uit het feit dat er niet genoeg cijfers beschikbaar zijn om veilige 

quota’s op te baseren.  

Het CITES-verdrag zelf spreekt eigenlijk niet over dit mechanisme. Het is een mechanisme dat 

meestal unilateraal door een verdragspartij wordt ingevoerd
75

. Voor een verdragspartij een 

uitvoervergunning mag afleveren voor specimens van bijlage I- of II -soorten moet haar 

wetenschappelijke autoriteit (zoals hierboven uitgelegd) adviseren dat de voorgestelde uitvoer “non 

detrimental” zal zijn voor het overleven van die soort. Het vastleggen van een uitvoerquota kan aan 

deze voorwaarde tegemoetkomen, door het bepalen van het maximaal aantal toegelaten specimens 

van een soort, die jaarlijks kunnen uitgevoerd worden zonder een “detrimental” effect op het 

voortbestaan van die soort. De verantwoordelijkheid voor het vastleggen van deze nationale 

exportquota’s ligt bij de verdragspartij in kwestie. Wanneer een verdragspartij quota’s vastlegt moet 

zij onverwijld het secretariaat op de hoogte brengen, dat op zijn beurt de andere partijen 

informeert.
76

 

Het gebruik van quota’s werd zo wijd verspreid (zonder wettelijke basis in het CITES-verdrag) dat 

men op de 14
e
 CoP, bij resolutie 14.7

77
, richtlijnen heeft aangenomen voor het gebruik van nationale 

quota‘s. Het fundamentele principe dat daaruit naar voren komt is dat quota’s gebaseerd moeten zijn 
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op wetenschappelijke gegevens. Landen die quota’s instellen moeten al deze gegevens opslaan in de 

“Cites trade database”. Die database vormt de basis voor het bekijken van de handel op een 

internationaal niveau.  

Niet enkel deze nationale quota’s zijn populair, ook verschillende CoPs hebben meerdere types van 

quotasystemen ontworpen, bijvoorbeeld: 

• Voor de handel in levende cheeta’s en cheeta’s als jachttrofee. De cheeta is een bijlage I-soort en 

voor deze soort heeft de CoP het enkel “non-detrimental” bevonden dat Botswana er jaarlijks 5 

uitvoert, Namibië 150 en Zimbabwe 50.  

• Er zijn quota’s ingesteld voor luipaard- jachttrofeeën en -huiden voor persoonlijk gebruik. Deze 

quota’s worden tweejaarlijks herzien. De huidige resolutie is resolutie 10.14,78 11 Afrikaanse 

staten hebben toestemming gekregen om bepaalde hoeveelheden uit te voeren, in totaal gaat het 

om zowat 2085 specimens per kalenderjaar.
79

  

• Ook voor jachttrofeeën van de zwarte neushoorn zijn quota’s ingesteld, 5 voor Zuid-Afrika en 5 

voor Namibië.  

• Het meest bekende voorbeeld is ongetwijfeld dat van het ivoor van de Afrikaanse olifant. De 

Afrikaanse olifant werd in 1977 op bijlage II van het CITES-verdrag geplaatst. In de jaren 80 bleek 

dat, wegens de stijgende waarde van ivoor, de illegale handel enorme proporties aannam. Op 

CoP4 was men het er over eens dat bijlage II niet genoeg bescherming bood, maar dat een 

verschuiving naar bijlage I tegelijk wel eens contraproductief zou kunnen werken. De oplossing die 

men voor dit probleem bedacht, was hoofdzakelijk gekenmerkt door het opleggen van quota’s 

voor onbewerkt ivoor. Dit systeem werd door verschillende resoluties geperfectioneerd maar 

bleek uiteindelijk toch te falen. In 1989 besloot men toch om de Afrikaanse olifant op bijlage I in 

te schrijven. Er werd wel toegestaan dat sommige landen, die bewezen dat hun populaties 

Afrikaanse olifanten allesbehalve bedreigd waren, deze toch als bijlage II-soorten konden laten 

opnemen. 
80

 

De ingevoerde quota’s kunnen per land gevonden worden op de CITES-website.
81
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2.4.7. Evaluatie van de effectiviteit van de nationale wetgeving 

Om de effectiviteit van de nationale wetgeving te evalueren, werd in 1992 “the National 

Legislation Project” opgestart. Men hanteerde verschillende criteria om de wetgeving door te lichten 

en te evalueren. Men keek onder andere naar de bepalingen die een administratieve en 

wetenschappelijke autoriteit voorzien, naar de bepalingen die de handel in specimens van soorten in 

strijd met het verdrag verbieden, naar de strafrechtelijke bepalingen om de verboden handel te 

sanctioneren en naar de bepalingen die inbeslagname van geconfisqueerde soorten voorzien. Na 

grondige analyse van deze criteria, wordt elke nationale wetgeving in een categorie geplaatst:
82

 

• Categorie 1: de wetgeving voldoet over het algemeen aan de voorwaarden voor de implementatie 

van CITES. 

• Categorie 2: de wetgeving voldoet niet aan alle voorwaarden voor de implementatie van CITES. 

• Categorie 3: de wetgeving voldoet over het algemeen aan geen van de voorwaarden voor de 

implementatie van CITES. 

In 2002 was van 148 van de 158 verdragspartijen de wetgeving geanalyseerd. Hieruit bleek dat 

70% onder hen nog geen volledig wetgevend kader had ontwikkeld om alle aspecten van het CITES-

verdrag correct uit te voeren. Een groot deel van die landen steunde zich nog steeds op zijn algemene 

milieuwetgeving, douanewetgeving of handelswetgeving om de handel in CITES-soorten te reguleren.  

De adequate implementatie en handhaving van CITES was ook op CoP15 een punt op de agenda. 

Zuid-Afrika had op 5 maart 2010 eindelijk zijn nationale CITES-wetgeving gepubliceerd, en het 

Secretariaat kondigde op de CoP aan dat het zou nagaan of Zuid-Afrika nu in Categorie 1 kon worden 

opgenomen. Zuid-Afrika was nog geen categorie 1-land door het feit dat CITES enkel 

geïmplementeerd werd via regionale wetgeving.
83

 

 

2.4.8. Nationale rapporten 

Artikel VIII, 7 van het CITES-verdrag bepaalt dat elke partij periodieke rapporten moet opstellen 

over de uitvoering van het verdrag. Enerzijds is een jaarrapport vereist dat een samenvatting is van 

het aantal en de soort van uitgereikte vergunningen en certificaten, de staten waarmee deze handel 

heeft plaatsgevonden, de aantallen en types specimens, namen van soorten zoals in bijlagen I, II en III 
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opgenomen en, indien toepasselijk, de afmetingen en het geslacht van genoemde specimens. 

Daarnaast moet ook een tweejaarlijks rapport opgemaakt worden over de voor de toepassing van het 

verdrag genomen wettelijke, reglementaire en administratieve maatregelen. 

 

2.5. KNELPUNTEN 

2.5.1. Is regulering van de handel wel de juiste weg? 

Het CITES-verdrag gaat uit van de veronderstelling dat regulering van de handel de meest 

effectieve manier is om bepaalde soorten te beschermen. Deze stelling ligt aan de basis van de 

ingestelde bijlagen. Vanaf het moment dat een soort zich op één van deze bijlagen bevindt, is het 

automatisch onderworpen aan de welbepaalde handelsrestricties. Het idee dat de regulering van de 

handel misschien niet altijd het meest geschikte beleidsinstrument is als reactie, vindt geen 

uitdrukking in het verdrag. 
84

 

Ondanks de basisveronderstelling dat regulering de enige weg is, is er sinds de inwerkingtreding 

van het verdrag meerdere malen twijfel gerezen over de efficiëntie van deze veronderstelling. Dit 

werd ten dele gevoed door het feit dat de soorten die onder bescherming stonden van CITES in aantal 

bleven dalen. 85 

Soms wordt dit in de rechtsleer geweten aan het gebrek aan handhaving, en pleit men voor meer 

middelen, terwijl in andere gevallen de regulatie van handel op zichzelf niet als een effectieve 

methode wordt gezien. Deze laatste stelling werd in 2001 onderzocht door IUCN. De organisatie 

onderzocht de effectiviteit van de CITES-regulering. Het rapport toont vooral aan dat de effectiviteit 

moeilijk na te gaan is omdat er veel verschillende factoren gemoeid zijn met de achteruitgang van 

verschillende soorten. De vier belangrijkste factoren worden ook wel het “kwaad kwartet”
86

 

genoemd: de vernietiging en fragmentatie van hun habitat, de introductie van invasieve soorten, 

overkill (zowel voor lokaal gebruik als voor de internationale handel) en de ketens van uitsterven, 

waar een soort waarvan andere afhangen uitsterft. De effectiviteit van de CITES-regulering kan zelden 

geïsoleerd worden van andere factoren. Zo zal het behoud van de Afrikaanse olifanten, ondanks alle 

inspanningen onder het CITES-verdrag (die op korte termijn voor positieve effecten zorgen) 
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waarschijnlijk op lange termijn negatief beïnvloed worden door andere factoren, waaronder het 

groeiend aantal inwoners. Deze omstandigheden, in combinatie met een gebrek aan informatie, 

zorgen ervoor dat een volledig onderzoek naar de effectiviteit van de handelsmaatregelen een 

nagenoeg onmogelijke opdracht blijkt.  

Het rapport gaat wel in op enkele factoren die uitwijzen dat aan regulering ook belangrijke 

nadelen verbonden zijn, en die betwijfelen of handelsmaatregelen voor alle bedreigde soorten een 

oplossing bieden. Eén van de conclusies is dat wanneer legale handel verboden wordt, de handel 

illegaal verdergaat. In sommige omstandigheden kunnen handelsmaatregelen zelfs contraproductief 

werken. Ze reduceren de inkomsten van degenen die met de handel bezig zijn en verminderen zo hun 

bereidheid om de soorten zelf én hun habitat te beschermen. Een tweede conclusie is dat er, naast 

handelsmaatregelen, nog andere maatregelen effectief kunnen zijn ter bescherming van bedreigde 

soorten. Ofwel in samenhang met handelsmaatregelen maar ook op zichzelf. Als voorbeeld van zulke 

maatregelen kunnen we denken aan het opstellen van een herstelplan voor de soort in casu of het 

samenwerken met de lokale bevolking om alternatieven voor de illegale handel te zoeken. 
87

 

Het is een feit dat sommige soorten meer succes opleveren onder CITES dan andere. Een opvallend 

succesverhaal is dat van de handel in bont van wilde katachtigen. In de jaren ‘60 en ‘70 kende het 

bont van tijgers, luipaarden, jaguars en sneeuwluipaarden een enorm succes in Noord-Amerika en 

Europa. De handel nam zulke proporties aan dat natuurbeschermers vreesden dat veel van deze 

soorten met uitsterven bedreigd werden. Toen het CITES-verdrag in 1975 in werking trad, kwamen al 

de wilde katachtigen meteen op bijlage I of II terecht. Van zodra de grote wilde katachtigen, bedreigd 

door de handel, terechtkwamen op de CITES-bijlagen, nam de handel in hun huiden gestaag af. 

Vandaag wordt aangenomen dat de hoofdmoot van de handel in huiden van katachtigen legaal 

verloopt, met als resultaat dat, naast de tijger, recent enkel de populatie van Chinese luipaarden met 

uitsterven bedreigd wordt. Deze soort is opgenomen in bijlage II van het CITES-verdrag en de handel is 

momenteel onderworpen aan een herziening. 
88

 

De neushoorn is een voorbeeld van een soort waarbij het CITES-beleid als ineffectief wordt 

beschouwd. In het Verre Oosten vormen de hoorn, bloed, huid en urine belangrijke bestanddelen van 

de traditionele geneesmiddelen. In Afrika wordt vooral de hoorn van de neushoorn verhandeld als 
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statussymbool: ze worden omgevormd tot handgrepen voor dolken. Toen CITES in werking trad, was 

ook de neushoorn één van de eerste soorten om opgenomen te worden in bijlagen I en II. Vanaf 1977 

stonden alle vijf de neushoornsoorten op bijlage I. Ondanks deze strikte bescherming onder CITES is 

de populatie van de zwarte neushoorn de laatste 30 jaar teruggedrongen van 65.000 soorten naar 

2.400 soorten. De zwarte neushoorn is nu uitgestorven in minstens 18 Afrikaanse landen die vroeger 

tot zijn verspreidingsgebied behoorden. Met de Sumatraanse neushoorn gaat het niet veel beter; in 

1995 waren er waarschijnlijk nog maar een 300-tal. De hoofdreden hiervoor is de illegaal 

voortdurende handel in hoorn. Vanaf het moment dat de neushoornsoorten op bijlage I 

terechtkwamen, steeg de prijs voor een hoorn drastisch, en de handel ging zowel in Afrika als het 

Verre Oosten illegaal verder. Het CITES-verdrag kwam in actie en probeerde soelaas te brengen met 

een hele reeks resoluties.
89

 Resolutie 3.11 (ondertussen vervangen door resolutie 9.14 
90

) riep de 

partijen op om alle mogelijke maatregelen te nemen om handel in neushoornproducten te 

voorkomen en stelde een moratorium in tegen het verhandelen van de voorraden die de overheden 

nog in hun bezit hadden. Deze resolutie had niet het verhoopte effect, en het illegale doden van 

zwarte neushoorns in Afrika bleef doorgaan. CITES reageerde met resolutie 6.10
91

. Deze resolutie 

roept op om onmiddellijke, drastische en nog striktere maatregelen te nemen om de illegale handel in 

hoorns te beteugelen. Ze vraagt bovendien aan alle partijen om hun eventuele stock te vernietigen.
92

 

Tegen de 9
e
 CoP was het duidelijk dat het vernietigen van stocks contraproductief had gewerkt, en 

CITES veranderde haar strategie. Hierop namen de partijen resolutie 9.1493 aan. De resolutie blijft 

acties promoten die gericht zijn op het verminderen van de illegale handel, maar tracht hier toch af te 

stappen van de onvoorwaardelijke concentratie op wettelijke maatregelen. Een van de 

sleutelbepalingen van de resolutie is dat alle verdragspartijen moeten samenwerken met de 

gemeenschappen die traditionele geneeskunde toepassen om strategieën te ontwikkelen die het 

gebruik van geneesmiddelen op basis van de hoorn van een neushoorn kunnen opheffen. Iedere staat 

in het verspreidingsgebied moet bovendien een herstelplan ontwikkelen. Een rapport van TRAFFIC 
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ging in 1997 na of dit gebeurd was. De meeste staten in het verspreidingsgebied hebben een 

herstelplan ontwikkeld, maar de financiering om het effectief uit te voeren vormt hier het obstakel.
94

 

Het geval van de neushoorn duidt aan dat het opnemen van een soort in bijlage I ook negatieve 

effecten kan hebben. Het is juist dat het CITES-verdrag op zichzelf hier geen oplossing kan bieden. Wel 

zien we dat men via de resoluties een poging doet om breder te denken. Men houdt zich niet aan de 

traditionele CITES-handelsmaatregelen maar zoekt naar andere mogelijke maatregelen om het 

probleem aan te pakken. Deze mogelijkheid tot flexibiliteit is een zeer groot voordeel.  

 Een mogelijke test is speculeren wat er zou gebeurd zijn als er geen CITES-verdrag was gesloten. 

Hoewel dit voor het grootste deel een hypothetische vraag is, kunnen we kijken naar twee gebieden 

die voor het grootste deel buiten de controle van CITES zijn gebleven. Het gaat om de houtindustrie 

en de commerciële visserij. Deze twee industrieën hebben gepoogd om zelf te zorgen voor een 

duurzame exploitatie. De huidige cijfers beloven echter niet veel goeds. De commerciële visserij is 

ondertussen ingestort voor verschillende vissoorten, en ook bepaalde houtsoorten zouden 

overgeëxploiteerd worden. Dit suggereert dat het CITES-verdrag een belangrijke rol kan spelen in het 

reguleren van de handel, om de overexploitatie van soorten tegen te gaan.
95

 

 

2.5.2. Afhankelijkheid van nationale grenscontroles 

Het CITES-verdrag is voor zijn uitwerking volledig afhankelijk van de douanecontroles aan de 

nationale grenzen. Algemeen gezien is er een tendens in de richting van meer regionale economische 

integratie met verminderde grenscontroles, en dit kan het systeem van vergunningen en certificaten 

ernstig in het gedrang brengen.  

Meer in het bijzonder is er de kwetsbaarheid van de vergunning en certificaten voor fraude.
96

 

Wanneer men gesofisticeerde technologie gebruikt om deze formulieren te vervalsen is dit zeer 

moeilijk vast te stellen. De enige mogelijkheid die men nu heeft is het navragen bij de autoriteit die de 

vergunning of het certificaat afgeleverd heeft, en dit kost aanzienlijk veel tijd.
97

 Chili kwam in 2002 

met het voorstel om het nagaan van de authenticiteit via het internet mogelijk te maken. Het 

secretariaat achtte dit om verschillende redenen niet opportuun. Zo stelt het secretariaat onder 
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andere dat er jaarlijks ongeveer 500.000 keer van deze vergunningen en certificaten gebruik wordt 

gemaakt, en dat het een onnodige belasting is voor de beheersorganen wanneer hiervoor telkens de 

gegevens online moeten worden geplaatst. Het secretariaat merkt ook op dat bij de meeste 

verdragsstaten die problemen ondervinden met fraude, dit in de eerste plaats komt omdat zij geen 

gebruik maken van veiligheidspapier. Bovendien moet er rekening gehouden worden met de 

nationale privacywetgeving in de verschillende verdragsstaten. Deze kan het via internet beschikbaar 

stellen van gegevens ernstig bemoeilijken. 
98

 

Resolutie 12.3 bepaalt aan welke voorwaarden de vergunningen en certificaten moeten voldoen. 

Zo raadt zij onder andere aan dat elk formulier zowel in de nationale taal als in één van de talen van 

het verdrag (Engels, Spaans of Frans) moet afgeleverd worden. Voor bepaalde soorten worden zelfs 

afzonderlijke aanbevelingen gedaan. Dit is gebeurd voor krokodillen, koraal en bijlage II en III-

houtsoorten. Deze kunnen geconsulteerd worden in resolutie 12.3.
99

 

Bij de toepassing van het CITES-verdrag komen ook specifieke problemen van herkenning kijken. 

Onder het CITES-verdrag wordt de handel in zowat 30.000 soorten gereguleerd. Herkenning van al die 

soorten en vooral, delen van die soorten, vereist een bijzondere expertise. CITES heeft hieraan 

tegemoet willen komen door het samenstellen van verschillende identificatieboeken. Per soort 

voorziet men daarin foto’s van de soort in zijn geheel én van de meest verhandelde delen. Om het 

zoeken te vergemakkelijken staan die identificatieboeken sinds kort ook op de CITES-website.
100

  

Dit knelpunt werd ook gesignaleerd door Vinciane Sacre en Amélie Knapp van TRAFFIC101. Zij zien 

het verdrag als een effectief instrument om een aantal soorten te beschermen maar niet alle. Zij 

geven hierbij het voorbeeld van de handel in hout. De CITES-regelgeving is hier weinig effectief omdat 

geen enkel controleorgaan alle verschillende houtsoorten, beschermd of niet, uit elkaar kan houden. 

Hetzelfde probleem doet zich voor bij ivoor. De olifant is niet overal even bedreigd, zodat sommige 

landen de toestemming hebben om bepaalde hoeveelheden ivoor uit te voeren. Maar welke 

douanebeambte kan nu controleren of het ivoor wel degelijk uit zo’n land komt? 

 

2.5.3. Gebrek aan een financieel mechanisme 

Een grote moeilijkheid bij het afdwingen van CITES is het gebrek aan nationale en internationale 
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financiële middelen. Het verdrag zelf stelt geen financieel mechanisme in. Het enige artikel dat enige 

financiële verplichting inhoudt is artikel XI, lid 3, dat sinds 1987 aan het artikel heeft toegevoegd dat 

een CoP financiële maatregelen kan nemen voor de werking van het secretariaat en het regelen van 

de CoPs.
102

  

Sponsoring van specifieke CITES-projecten is afhankelijk van bilaterale hulp van de verdragsstaten 

en van giften van niet-gouvernementele bronnen. Voor het aanvaarden van giften van niet-

gouvernementele bronnen zijn richtlijnen opgesteld. Deze sluiten onder andere uit: bronnen die 

betrokken waren bij illegale handel in soorten beschermd onder CITES of andere natuurbehoud-

inbreuken (veroordeeld of niet), ondernemingen die direct betrokken zijn bij de legale commerciële 

CITES-handel, en elke organisatie die het CITES-verdrag opzettelijk en openlijk in diskrediet heeft 

gebracht.
103

 

Armere landen zijn met andere woorden afhankelijk van de goede wil van de rijkere staten om de 

bedreigde soorten te beschermen tegen overmatige handel. Dat zorgt ervoor dat vele landen niet 

geneigd zullen zijn om een grondig strafrechtelijk onderzoek te starten. Het resultaat is dat men 

illegaal handelt in bedreigde soorten zonder de angst om betrapt te worden. Als het risico laag is zal 

het misdaadgemiddelde stijgen. Daarom zijn verhoogde financiële inspanningen nodig om wereldwijd 

meer controles in te voeren.
104

 

Het totaal van de middelen waarover CITES beschikt, bedraagt zowat 10 miljoen dollar per jaar. Dit 

is armzalig vergeleken met andere multilaterale milieuverdragen. De meeste van die verdragen 

ontvangen hulp van de “Global Environment Facility” of GEF. Dit fonds heeft vier focuspunten: 

biodiversiteit, opwarming van de aarde, internationale waterlopen en de aantasting van de ozonlaag. 

Het CITES-verdrag ontving in het verleden weinig hulp van dit fonds. Het probleem ligt bij de criteria 

onder GEF. GEF geeft voorrang aan projecten met een ecosysteembenadering in tegenstelling tot een 

soortbenadering. 
105

 CITES heeft nu een dialoog gestart met GEF om meer middelen los te krijgen, met 

resultaat. GEF heeft samen met de Wereldbank en IUCN
106

 het programma “Save our Species” 

opgericht, met als doel geld los te krijgen van de particuliere sector om zo de financiering voor 

bedreigde soorten drastisch uit te breiden.
107
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Er gaan stemmen op om de boetes die betaald worden voor misdrijven tegen CITES te deponeren 

in een fonds. Dat moet dan kleinere en armere verdragspartijen, die het moeilijk hebben om de hoge 

kosten te dragen voor het beschermen van de bedreigde soorten, financieel bijstaan.  

Een voorbeeld waar de internationale wereld (België in het bijzonder) wél alles in het werk stelde 

om genoeg financiële middelen vrij te maken, was het project “MIKE”
108

. Dit project heeft de 

bedoeling om het illegale doden van olifanten in kaart te brengen. Tijdens de periode 1994-1996 

kreeg dit project financiële steun van 33 verschillende donoren, samen goed voor meer dan 4 miljoen 

dollar. België schonk 1,4 miljoen dollar en was daarmee de grootste donor. Het geld kwam van een 

fonds dat was opgericht na de veiling van 9,6 ton in beslag genomen ivoor.
109

 

 

2.5.4. De illegale handel in bedreigde diersoorten als misdrijf  

De illegale handel in bedreigde diersoorten is, na drugs en wapens, de derde grootste illegale 

handel in de wereld. De hoge prijzen die hiermee gepaard gaan, zorgen voor enorme winsten die 

ruw worden geschat op 5 miljard dollar per jaar (wat waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg is, 

daar het om illegale handel gaat). 
110

  

Hiervoor worden verschillende redenen opgeworpen.
111

  

• De prijs van bedreigde diersoorten is gevoelig gestegen sinds ze beschermd worden door het 

CITES-verdrag. De lokale bevolking in ontwikkelingslanden vangt en verkoopt deze soorten aan 

smokkelaars voor een relatief lage prijs. In het Westen worden diezelfde soorten dan voor een 

veelvoud van die prijs verkocht. 

• Er is weinig risico verbonden aan deze vorm van criminaliteit. Het is niet erkend als een “ernstig 

misdrijf”. Rechters staan zeer weigerachtig ten opzichte van zware straffen. De boetes worden 

door de overtreders vaak gewoon ingecalculeerd als kosten. 

• Het ramen van de schade is ook geen makkelijke opdracht. De marktwaarde van bijvoorbeeld 

een papegaai kan makkelijk nagegaan worden, maar het verlies van biodiversiteit is enorm 

moeilijk te schatten. Vaak komt de schade pas achteraf tot uiting. Het strafrecht vereist met zijn 

“nullum crimen sine lege” een precisie die in de milieucontext moeilijk te bereiken is.  

• Het gaat bovendien om een zogenaamde “easy crime” : er zijn geen speciale vaardigheden of 
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financiële investeringen vereist. Men merkt ook dat dezelfde transportwegen en -contacten 

gebruikt worden als voor drugs, wapens en mensen.  

• Als het aanbod beperkter wordt, en de vraag blijft hetzelfde, dan is er een aansporing om de 

controle op het aanbod te verbreken. Zodoende wordt er meer gestroopt, en bloeit de illegale 

handel. 

• Een bijkomend probleem is dat het CITES-verdrag de sancties zeer vaag houdt: “de 

verdragspartijen moeten passende maatregelen nemen”. 

 

2.5.5. Inconsistente nationale implementatie, zonder adequate handhaving 

Artikel VIII houdt enkele specifieke maatregelen in die de verdragspartijen moeten nemen. Het 

gaat om: 

• Het strafbaar stellen van de handel in of het bezit van dergelijke specimens, of beide. 

• Het treffen van voorzieningen in verbeurdverklaringen of terugzending naar de uitvoerende staat 

van dergelijke specimens. 

CITES krijgt veel kritiek wegens het feit dat het geen specifieke sancties in het leven roept. Elk land 

moet zijn eigen wetgeving uitwerken. Dat leidt volgens de critici tot een inconsistente implementatie 

van het CITES-verdrag. Zij zijn van mening dat de boetes en strafsancties gelijkaardig moeten zijn aan 

die van drugsmokkelaars. Ze zien de illegale handel in bedreigde soorten als een internationale 

misdaad aangezien het uitsterven ervan een wereldwijd probleem is. Om deze misdaad te bestrijden, 

moet zij globaal aangepakt worden en moeten alle verdragsstaten op hetzelfde niveau meewerken. 

Zij vragen dat CITES zélf de internationale standaard voor geldboetes voorziet. Landen die lid worden 

van het verdrag moeten verplicht worden om CITES sancties te implementeren in hun nationale 

wetgeving, zodat alle verdragspartijen hetzelfde concept hebben van de misdaad “handel in 

bedreigde soorten”, en ook dezelfde sancties hanteren. Dit zou dan moeten betekenen dat de landen 

ofwel mekaar in de gaten moeten houden of dat er een soort van internationaal toezicht is. Dit lijkt op 

zichzelf al moeilijk te handhaven. 
112

 

 Er blijkt bovendien geen effectieve nationale handhaving te zijn. Handhaving wordt in de 

rechtsleer wel eens de “achilleshiel” van het CITES-verdrag genoemd. Effectieve handhaving maakt 

van geschreven voornemens een realiteit. Ineffectieve handhaving daarentegen ondermijnt elk 

objectief en elk initiatief om de implementatie van CITES te verbeteren van het project voor het 
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evalueren van de nationale wetgeving (hoofdstuk 2.4.7.) tot de herziening van aanzienlijke handel 

(hoofdstuk 2.4.5.).
113

  

Het is duidelijk dat CITES het belang inziet van een goede nationale implementatie en een strikte 

handhaving. Sinds CITES in werking trad, zijn er talloze resoluties die benadrukken dat er nood is aan 

een strengere handhaving. De realiteit blijft echter zo dat de nationale handhaving over het algemeen 

tekortschiet. De praktische noden ter bestrijding van de georganiseerde handel in bedreigde soorten 

worden niet vervuld. De reden die hier dikwijls wordt opgegeven is het gebrek aan financiële 

middelen. Een studie van 1996 wijst echter uit dat zelfs de rijkste landen een effectieve nationale 

handhaving van CITES om verscheidene redenen weinig haalbaar achten. De meest voorkomende 

redenen zijn: gelimiteerde financiële middelen, onvoldoende wetenschappelijke informatie, een 

gebrek aan voldoende wetgeving, de lage politieke prioriteit van CITES en natuurbehoud in het 

algemeen, het gebrek aan getraind personeel op alle niveaus maar vooral op het terrein zelf, de nood 

aan aangepast materiaal en het feit dat het publiek over onvoldoende informatie beschikt. 
114

  

Om deze redenen lijkt het instellen van een internationaal handhavingsmechanisme in theorie 

verleidelijk. Maar realistisch gezien zal geen enkele staat hiervoor zijn soevereiniteit opgeven. Zo lijkt 

het beter om te steunen op de bestaande CITES-mechanismen als instrument om de partijen op het 

juiste spoor te zetten. Dat is waarschijnlijk een meer haalbare oplossing dan het opleggen van 

internationale sancties met een internationale waakhond.  

Het instellen van een handhavingscomité onder CITES zou ook positieve gevolgen kunnen hebben. 

Nu ligt de nadruk vooral op de wetenschap en het beheer.
115

 Het oprichten van zo’n comité
116

 werd in 

2004 op een bijeenkomst van het permanent comité opgeworpen door Duitsland, in naam van de 

Europese Unie. Er werd verwezen naar goede ervaringen met zo’n comité bij onder andere het Kyoto- 

protocol en het verdrag van Bazel.
117

 Dit werd besproken op CoP13.
118

 De kans dat dit ooit 

gerealiseerd wordt is klein door het feit dat het secretariaat resoluut gekant is tegen het oprichten 

van een nieuw comité. Het benadrukt dat hier geen financiële middelen voor zijn.
119

 

Als we de excuses bekijken die de meeste landen inroepen, springt er mijns inziens één in het oog 

die vele van de andere tot gevolg heeft. Dat is het feit dat CITES, politiek gezien, zo goed als geen 
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prioriteit krijgt. Als voorbeeld kunnen we meteen de situatie van de Belgische douane op de Nationale 

Luchthaven aanhalen. Het team dat daar verantwoordelijk is voor drugs, namaak én CITES, bestaat uit 

zes mensen. Die zes mensen hebben géén aangepast materiaal en géén speurhond ter beschikking. En 

dat terwijl de fiscale douane er met meer dan 200 man sterk staat. (Hier wordt verder op ingegaan) 

Met wat meer politieke wil zouden andere oorzaken voor een inadequate nationale handhaving - 

zoals gelimiteerde financiële middelen, slechte wetgeving, geen materiaal en ongetraind personeel - 

wellicht veel minder voorkomen. Die politieke wil berust natuurlijk bij een publieke opinie. Zolang het 

publiek CITES en de handel in bedreigde soorten niet als een prioriteit ziet, zal deze politieke wil niet 

volgen. Hier ligt volgens mij een sleutelpunt waar CITES misschien wel tekortschiet. 

 

2.6. WAT MET NIET-VERDRAGSSTATEN? 

Illegale handel zal altijd proberen een weg te zoeken uit en door landen die geen partij zijn bij het 

CITES-verdrag. Artikel X reguleert deze handel met staten die geen partij zijn bij CITES. Er is uitvoer en 

wederuitvoer naar zo’n staat mogelijk, net als invoer uit zo’n staat wanneer die staat gelijkaardige 

documenten uitvaardigt als voorzien in CITES. Dit zal geval per geval bekeken worden. Dit artikel is 

uitgebreid en strenger gemaakt door middel van resoluties.120 Zo werd bepaald dat partijen bij CITES 

enkel vergunningen en certificaten kunnen aanvaarden van niet-verdragsstaten wanneer de 

autoriteiten van deze staat opgenomen zijn in de meest recente versie van een lijst die wordt 

bijgehouden door het secretariaat of na overleg met het secretariaat.
121

 

Voor de handel in specimens van olifanten kwamen er specifieke richtlijnen voor de handel met 

niet-verdragsstaten bij resolutie conf. 10.10. 
122

 

“i)Parties may accept raw ivory from a producer non-party State only if a quota for that State 

has been reviewed by the Secretariat and communicated to the Parties and if the 

Secretariat has received from the State an annual report on its ivory trade, and if the State 

meets all the other conditions in this Resolution and Article X of the Convention (as 

interpreted by Resolutions of the Conference of the Parties); 

j) in compiling their annual reports, producer party and non-party States that have authorized 

the export of raw ivory relate such exports to their quota for any given year, providing the 

Secretariat with as much relevant information as possible, including, as a minimum, the 

number of wholeor substantially whole tusks and their individual weights and identification 

Numbers” 
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2.7. KORT TUSSENBESLUIT  

Nu de verschillende knelpunten hierboven op een rijtje zijn gezet, is een relativering van die 

problemen aan de orde. Ondanks de moeilijkheden die het CITES-verdrag ondervindt met de 

nationale handhaving moeten we benadrukken dat het hier grotendeels om een effectief verdrag 

gaat.  

We moeten nog maar kijken naar het aantal verdragsstaten: op dit moment zijn dat er 175. Dit is 

een enorm aantal, dat bovendien bestaat uit de meeste consumptie- en productiestaten.  

De instrumentele omkadering van het verdrag zorgt er bovendien voor dat CITES een zeer 

flexibel instrument is, dat op een actieve manier opereert.
123

 We zien dat de CoPs over het 

algemeen daadkrachtig optreden en niet aarzelen om resoluties aan te nemen wanneer het beleid 

moet bijgestuurd worden. En, ondanks het feit dat deze juridisch niet bindend zijn, hebben ze een 

zeer gezaghebbende rol. We kunnen daarvoor nog eens het voorbeeld van de neushoorn aanhalen. 

Inderdaad, de klassieke handelsmaatregelen hadden een negatief effect, maar CITES is op zoek 

gegaan naar andere oplossingen (zoals samenwerken met de landen in het verspreidingsgebied van 

de neushoorn en het opstellen van een herstelplan) en heeft deze doorgevoerd via een hele reeks 

resoluties.  

De achilleshiel van het verdrag, de handhaving, is mijns inziens het gevolg van het gebrek aan 

politieke wil. Het begint al met de oplijsting van soorten: op CoP15 bleek nog maar eens dat de 

verdragspartijen economische belangen laten primeren op het natuurbehoud. Ze horen een soort 

op te nemen in bijlage I wanneer deze met uitsterven bedreigd wordt en door de handel wordt of 

zou kunnen worden getroffen. De Bern-criteria vermelden nergens dat een oplijsting geen negatieve 

economische aspecten met zich mee mag brengen. Dit is regelrecht in strijd met de CITES-

bepalingen en kan onmogelijk als bewijs van ineffectiviteit van het verdrag gezien worden. Het zijn 

de partijen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Nagenoeg alle knelpunten, nationale grenscontroles, 

slechte nationale implementatie en het gebrek aan handhaving zijn te wijten aan een tekort aan 

financiële middelen en politieke wil. Het verdrag biedt een stevige omkadering, nu moeten de 

partijen nog volgen. 
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3. ANDERE RELEVANTE INTERNATIONALE INITIATIEVEN 

De effectiviteit van een verdrag mag men niet eng bekijken. Niet enkel het verdrag is van tel, ook 

de internationale steun via andere verdragen of via organisaties kan een belangrijke rol spelen. Hier 

overlopen we eerst welke internationale organisaties zich ook bezighouden met de CITES-materie en 

daarna bekijken we welke verdragen een impact hebben. 

 

3.1. IUCN
124

 

IUCN, International Union for Conservation of Nature of de internationale unie voor 

natuurbescherming, is een internationaal samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met 

natuurbehoud en het verantwoord gebruik van natuurlijke rijkdommen. De IUCN werd in 1948 

opgericht en was de eerste globale milieuorganisatie. Zij heeft haar hoofdkwartier in Gland, 

Zwitserland. IUCN nam het initiatief tot oprichting van het Wereld Natuur Fonds en stond aan de wieg 

van vele internationale milieuverdragen, waaronder CITES. IUCN blijft de implementatie van het 

CITES-verdrag ondersteunen en was op CoP15 aanwezig met een delegatie om wetenschappelijke 

informatie aan te reiken omtrent de status van verschillende soorten.
125

 Zij werkt met bijna 11.000 

vrijwillige wetenschappers en experts, onderverdeeld in zes commissies. De hier relevante commissie 

is de “Species Survival Commission” (SSC).  

Voor CoP15 werkte zij samen met TRAFFIC (zie verder) aan een analyse van de voorstellen tot 

amendering van de CITES-bijlagen.
126

 Zij creëerde in 1963 de zogenaamde “Rode Lijsten“
127

. Op deze 

lijsten staan bedreigde soorten die in aanmerking komen voor beschermende maatregelen. Zij zijn 

gebaseerd op precieze wetenschappelijke criteria en staan wereldwijd bekend als het meest 

gezaghebbende naslagwerk met betrekking tot de status van de biodiversiteit. De soorten worden 

sinds 2001 onderverdeeld in negen groepen
128

:  
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3.2. UNEP
129

 

UNEP is een programma, opgericht door de Verenigde Naties, om globaal en internationaal een 

antwoord te bieden op verschillende milieuproblemen. Het statement van UNEP geeft meteen weer 

wat zijn doel is: “To provide leadership and encourage partnership in caring for the environment by 

inspiring, informing, and enabling nations and peoples to improve their quality of life without 

compromising that of future generations.” 

Men tracht dit doel te bereiken door tot een politieke consensus te komen.
130

 

GRASP
131

, “Great Apes Survival Partnership”, is een project van UNEP in samenwerking met 

UNESCO. Dit project is specifiek gericht op het behoud van de mensapen. Hun uitdaging is het 

opheffen van de acuut met uitsterven bedreigde gorilla, chimpansee, bonobo en orangoetan. GRASP 

probeert naast de bedreiging door handel een meer dringende dreiging voor deze apen aan te 

pakken: hun habitatverlies. GRASP brengt ook in rekening dat deze apen hun habitat delen met de 

bevolking van West-, Centraal en Oost- Afrika en Zuid- Oost Azië. De meerderheid van deze mensen 

leeft onder de armoedegrens. Hier is het dus van uitermate groot belang dat de link tussen 

levenswijze van mensen en apen gerespecteerd wordt. 

GRASP is het vermelden waard wegens de link met habitatbescherming. Een diepgaander 

onderzoek is in deze masterproef niet op zijn plaats. 
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3.3.  TRAFFIC
132

 

TRAFFIC is een gezamenlijk opgericht programma van WWF (“World Wildlife Fund“) en IUCN 

(“International Union for Conservation of Nature“).  

TRAFFIC of “the wildlife trade monitoring network”, werkt hard om ervoor te zorgen dat de handel 

in wilde planten en dieren géén bedreiging is voor het natuurbehoud. 

TRAFFIC probeert dit te bereken door: 

• Grondig onderzoek te verrichten en deze kennis te gebruiken om beleidsmakers op alle niveaus 

bewust te maken van de schaal, de dynamiek en de impact van die handel, zodat zij de juiste 

maatregelen kunnen nemen. 

• Wetgevers over de hele wereld bij te staan in het ontwikkelen en implementeren van wetgeving 

die ervoor zorgt dat handel in wilde planten en dieren géén bedreiging vormt voor de 

biodiversiteit.  

• Samen te werken met zowel de overheid als de private sector om de handel op een duurzaam 

niveau te houden. 

• Het trainen van douaneautoriteiten om bedreigde soorten te kunnen identificeren. 

TRAFFIC werkt met een netwerk van 8 regionale programma’s, gecoördineerd door het 

hoofdkwartier in Cambridge. In het WWF-gebouw in Brussel bevindt zich één van de Europese 

TRAFFIC-bureaus. Het was mijn keuze om daar informatie te verzamelen. Ik had op 16 juli 2009 een 

gesprek met Vinciane Sacre en Amelie Knapp. Beiden zijn biologen en enorm gespecialiseerd in deze 

materie. We bespraken vooral de knelpunten, daarvoor verwijs ik naar de relevante hoofdstukken. 

Als het gaat over de omvang van de illegale handel zijn ze zeer voorzichtig. De omvang van de 

illegale handel is zeer moeilijk te begroten. Zij weten hoe de inbeslagnemingen fluctueren maar 

benadrukken dat die zéér afhankelijk zijn van de inspanningen en het aantal mensen dat hiermee 

belast wordt.  

Als aandachtspunt voor de toekomst pleiten zij vooral voor meer aandacht voor het sociale aspect 

van de handel in bedreigde soorten. Men moet kijken naar de redenen waarom die handel illegaal 

blijft bloeien, en eventueel alternatieven voorzien. De EU biedt al steun aan de armere landen en er 

wordt meer en meer rekening gehouden met de dieper liggende oorzaken maar nog altijd niet genoeg 

volgens TRAFFIC. 
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3.4. DE CONVENTIE VAN BONN
133

 

De Conventie van Bonn of “the Convention on Mirgatory Sprecies (CMS) is een internationaal 

milieuverdrag met als doel om migrerende diersoorten te beschermen. Het verdrag werd in 1979 

ondertekend in Bonn, onder auspiciën van de Verenigde Naties. Het trad in werking op 1 november 

1983.
134

 Op de verdragsstaten rust de plicht om de trekkende soorten wilde dieren die binnen hun 

landsgrenzen leven of hun landen passeren, te beschermen.
135

 Het verdrag dient als een raamwerk 

waarin aparte deelverdragen kunnen worden gesloten. Enkele voorbeelden van al gesloten 

deelverdragen: het EUROBATS-verdrag ter bescherming van de Europese vleermuizen, het 

ASCOBANS-verdrag ter bescherming van de kleine walvisachtigen in de Oostzee en Noordzee, en een 

verdrag ter bescherming van de zeehonden in de Waddenzee. 

De Bonn-conventie spreekt niet specifiek over het probleem van de handel in migrerende 

diersoorten. Toch behandelen enkele bepalingen dit indirect. In het bijzonder artikel III(5), dat het 

onttrekken uit het wild van dieren op bijlage I bij het CMS-verdrag - dit zijn de bedreigde migrerende 

soorten - verbiedt (met uitzonderingen). Onder onttrekken wordt verstaan: het jagen, vissen, vangen, 

opjagen, opzettelijk doden of het proberen om één van de bovengenoemde handelingen te 

verrichten (artikel 1, lid 1, letter i). Zelfs een oppervlakkige blik op deze bijlage doet concluderen dat 

vele van die soorten ook voorkomen op bijlage I van het CITES-verdrag.
136

  

Het secretariaat van het CITES-verdrag en het secretariaat van het Bonn-verdrag zijn tot een 

memorandum van overeenstemming gekomen.
137

 Zij komen hier onder andere overeen dat de 

secretariaten elkaar zullen uitnodigen op de CoPs, om zo de samenwerking te verzekeren. Zij beloven 

elkaar ook om relevante informatie uit te wisselen. 
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 Bij besluit 82/461/EEG van de Raad van 24 juni 1982 betreffende de sluiting van het Verdrag inzake de 

bescherming van trekkende wilde diersoorten, Pb. L., 1982, nr. 210 heeft de Europese Gemeenschap het Verdrag 
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135
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Rechtswetenschappen, 1997, 127.  
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3.5.  BIODIVERSITEITSVERDRAG
138

 

Het biodiversiteitsverdrag, “the Convention on Biological Diversity” (CBD), is tot stand gekomen op 

de conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling, die in 1992 plaatsvond in Rio de 

Janeiro.
139

 De voorbereidingen waren getroffen door een speciale ad hoc werkgroep van experts, 

opgericht door UNEP. 
140

 De verdragsstaten verplichten zich ertoe om zowel de biodiversiteit in hun 

eigen land te beschermen als maatregelen te nemen om de bescherming van de biodiversiteit in 

ontwikkelingslanden te ondersteunen. 

De link tussen het CITES-verdrag en het biodiversiteitsverdrag is bijzonder sterk. CITES probeert in 

het wild levende dieren en planten die worden bedreigd door de wereldwijde handel te beschermen. 

Deze doelstelling helpt om te voldoen aan de objectieven van het biodiversiteitsverdrag: het behoud 

van de biologische diversiteit, het duurzame gebruik van de bestanddelen daarvan, en de eerlijke en 

billijke verdeling van de voordelen voortvloeiend uit het gebruik van genetische rijkdommen. Het 

werk van CITES is daarom van essentieel belang ter ondersteuning van de verwezenlijking van de 

doelstellingen van het biodiversiteitsverdrag. Op hun beurt zijn de activiteiten van het 

biodiversiteitsverdrag ook een aanvulling op de werkzaamheden van CITES. 
141

 De samenwerking 

tussen het CITES-verdrag en het biodiversiteitsverdrag werd officieel vastgelegd in resolutie 10.4.142 
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 Bij Besluit 93/626/EEG van de Raad van 25 oktober 1993 betreffende de sluiting van het Verdrag inzake 
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4. EUROPESE IMPLEMENTATIE VAN CITES 

De Europese Unie is één van de grootste globale markten voor handel in “wildlife“, met import 

gaande van tropisch hout tot reptielenhuiden, kaviaar en traditionele geneesmiddelen. Met de 

uitbreiding van de Europese Unie van tien lidstaten in 1981 tot 27 lidstaten in 2007 is de Europese 

markt ook exponentieel gegroeid. Het feit dat het hier om een interne markt zonder binnengrenzen 

gaat, maakt de controle des te moeilijker. De waarde van de legale handel in “wildlife” binnen de EU, 

inclusief niet-CITES-soorten, is gebaseerd op cijfers uit 2005 en wordt op zo’n 249 miljard euro 

geschat. Hout en vissoorten maken 90% uit van dit bedrag. Illegale handel is per definitie een 

verborgen activiteit zonder betrouwbare cijfers. De schaal of de waarde hiervan schatten, is nagenoeg 

onmogelijk. Tweejaarlijkse rapporten van de EU-lidstaten tonen aan dat controle overheden van 2003 

tot 2004 meer dan 7000 interventies hebben uitgevoerd, goed voor zo’n 3,5 miljoen specimens 

beschermd onder CITES. 
143

 Zoals TRAFFIC al signaleerde, zijn de inbeslagnemingen zeer afhankelijk 

van de inspanningen en het aantal mensen dat hiermee belast wordt. 

 

4.1. ONTSTAAN 

De Europese Unie zelf is geen verdragspartij bij het CITES-verdrag. De verschillende EU-lidstaten 

wel. Op 30 april 1983 werd nochtans het wijzigingsprotocol van Gaborone aangenomen, dat ook 

organisaties voor regionale economische integratie de mogelijkheid gaf om tot het verdrag toe te 

treden. Dit was speciaal voor de Europese Gemeenschap uitgewerkt. Spijtig genoeg is het nog altijd 

niet in werking getreden. In een resolutie over de strategische doelstellingen van de EU voor de 13
e
 

bijeenkomst van de CITES-partijen dringt het Europees Parlement er nog eens op aan dat de partijen 

die het amendement van Gaborone nog niet geratificeerd hebben dit zo snel mogelijk doen. Het 

Parlement benadrukt het belang van de opname van de Europese Unie als verdragspartij bij CITES.
144

 

Op dit moment hebben 47 van de 80 partijen die op het moment van het wijzigingsprotocol van 

Gaborone verdragspartij waren, het amendement geratificeerd. Het zal pas in werking treden 60 

dagen nadat 54 van die 80 partijen het amendement geratificeerd hebben. 

De EU heeft wel al sinds 1982 regelgeving uitgevaardigd ter uitvoering van het CITES-verdrag (de 
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Brussels, TRAFFIC Europe, 2007, 11-13. 
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“oude CITES-verordening“).
145

 Er zijn drie grote redenen waarom CITES geïmplementeerd werd op EU-

niveau. De eerste is dat de externe handelsbetrekkingen van de EU-lidstaten een exclusief 

communautaire bevoegdheid zijn. De tweede reden is de afwezigheid van interne grenzen als gevolg 

van de douane-unie. De derde reden vloeit voort uit het feit dat er een gemeenschappelijk EU-beleid 

is voor het behoud en de bescherming van de Europese inheemse soorten (de Vogel- en 

Habitatrichtlijnen
146

).
147

 

 Naast de basisdoelstellingen van CITES beoogt deze verordening ook het voorkomen van 

concurrentievervalsing en het vermijden dat CITES het vrije verkeer van goederen binnen de Europese 

Gemeenschap zou beïnvloeden.
148

 

Door deze oude CITES-verordening worden de verplichtingen voor de aflevering van CITES-

documenten voor intracommunautair vervoer grotendeels opgeheven. Met de eenmaking van de 

Europese markt kwam in principe ook een einde aan de interne grenscontroles, zodat een CITES-

specimen vrij in de Europese Unie kan circuleren, wat de handhaving van CITES enorm bemoeilijkt.
149

 

De lidstaten werden door de CITES-partijen herhaaldelijk op de vingers getikt wegens de lakse 

controles en slechte wetgeving van sommige lidstaten, bijvoorbeeld Spanje, Griekenland en Ierland 

(de enige lidstaat die op het moment van inwerkingtreding van de oude CITES-verordening geen 

CITES-verdragspartij was; Ierland trad pas toe in 2002
150

). Eenmaal dat een CITES-specimen langs een 

“zwakke schakel” op de Europese markt is binnengekomen, blijkt het bijzonder moeilijk om het verder 

op te sporen. Illegaal ingevoerde specimens worden bijvoorbeeld “witgewassen” door ze op te geven 

als nakweek op een “pre-convention” exemplaar, of ze kunnen na verwerking als afgewerkt product 

terug in omloop worden gebracht. 151De enorme uitbreiding van de EU deed hier geen goed aan. Op 

dit specifiek probleem wordt hieronder dieper ingegaan.  
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 Verordening (EEG) 3626/82 van de Raad van 3 december 1982 betreffende de toepassing in de Gemeenschap 

van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, 
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van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, Pb. 

L., 1992, nr. 206, zoals gewijzigd. 
147

 Het jaarlijks rapport van de Europese Commissie met de handelsgegevens uit alle lidstaten, 

http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/reports/2007_annual.pdf . 
148

 G., VAN HOORICK, Internationaal en Europees Natuurbehoudsrecht, Antwerpen, Intersentia 

Rechtswetenschappen,247. 
149

 G., VAN HOORICK, Internationaal en Europees Natuurbehoudsrecht, Antwerpen, Intersentia 

Rechtswetenschappen,249. 
150

 www.cites.org/eng/disc/parties/alphabet.shtml.  
151

 G., VAN HOORICK, Internationaal en Europees Natuurbehoudsrecht, Antwerpen, Intersentia 
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Sommigen lidstaten zagen zelf de gebreken van de oude verordening en namen zélf strengere 

maatregelen. De EU (toen nog EG) besloot hierop in te gaan en de oude verordening te herzien. Dit 

werd de nieuwe EG regelgeving voor de handel in wilde dier- en plantensoorten (Verordening (EG) nr. 

338/1997 van de Raad) aangenomen en in werking gesteld vanaf juni 1997
152

. Het uitvoeringsbesluit is 

de Verordening (EG) Nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen 

van Verordening (EG) Nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en 

plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer.
153

 

 

De EG-regelgeving voor handel in wilde dier- en plantensoorten is direct toepasbaar in alle EU-

lidstaten en vormt de wettelijke basis voor de implementatie van CITES in de EU. De bepalingen 

reguleren internationale en interne handel binnen de EU, en bevatten aanvullende maatregelen ten 

opzichte van CITES. 

 

4.2. JURIDISCH KADER 

Op het gebied van transacties met derde landen is de regeling van de Europese Unie strenger dan 

CITES maar vergemakkelijkt daarentegen wel de handelsbetrekkingen tussen de lidstaten. Ze 

harmoniseert de aflevering, het gebruik en het tonen van documenten die verband houden met 

invoer in de Europese Unie en met uitvoer of wederuitvoer buiten de Unie van de soorten waarop de 

Verordening betrekking heeft. Deze documenten gelden voor de hele Europese Unie, maar de 

lidstaten mogen nog strengere maatregelen treffen.
154

 

 

4.2.1  Belangrijkste verschillen met het CITES-Verdrag
155

 

De belangrijkste verschillen in de twee regelgevingen worden hier kort weergegeven. Deze 

verschillen kunnen tot knelpunten leiden; hierop wordt verder ingegaan. 

• De EU-regelgeving roept vier bijlagen in het leven, in tegenstelling tot de drie van het CITES-

verdrag, waarvan bijlagen A, B en C voor het grootste deel overeenkomen met bijlagen I, II en III 

uit het CITES-Verdrag. De EU-bijlagen bevatten echter ook soorten die nergens in het CITES-

Verdrag voorkomen, zoals de inheemse soorten die beschermd worden onder de Vogel- en 
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Habitatrichtlijnen (zie supra). Een speciale bijlage D werd toegevoegd voor soorten waarvan de 

invoer in het oog moet worden gehouden.
156

  

• De EU-regelgeving gaat op het vlak van invoerbeperkingen veel verder dan het CITES-Verdrag. 

Invoervergunningen worden niet enkel verplicht gesteld voor bijlage A- soorten maar ook voor 

bijlage B- soorten. Niet enkel het land van uitvoer dient een vergunning te verlenen, ook het land 

van bestemming. Meldingen van invoer worden verplicht gesteld voor bijlagen C en D- soorten 

wanneer deze de EU binnenkomen.  

• De Verordening (EG) nr. 338/1997 van de Raad voorziet de mogelijkheid om de invoer van 

welbepaalde soorten uit welbepaalde exportlanden op te schorten, zelfs al zou invoer mogelijk 

zijn onder het CITES-Verdrag (zie supra).  

• In tegenstelling tot het CITES- verdrag verplicht de EU haar leden wél tot het nemen van 

specifieke sancties. Artikel 16 van verordening nr. 338/97 bepaalt een hele waslijst van inbreuken 

die de lidstaten moeten sanctioneren. Sinds de “Richtlijn inzake de bescherming van het milieu 

door middel van het strafrecht”157 van 19 november 2008 worden de lidstaten bovendien 

verplicht om voor deze inbreuken “doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke 

sancties” in te stellen (artikel 5 van de richtlijn, zie infra). 

• Artikel 2, s) van de verordening nr. 338/97 hanteert een andere uitleg voor een “soort” dan CITES. 

De verordening heeft het over “een soort, ondersoort of populatie daarvan” terwijl artikel I, a) 

van het CITES-verdrag het heeft over “elke soort, ondersoort of een van hun geografisch 

geïsoleerde populaties”. De Europese definitie biedt ruimte voor een zekere flexibiliteit.158 

 

4.2.2. De vier Europese bijlagen en hun toezicht 

De lijsten van dier- en plantensoorten waarvan het verhandelen aan beperkingen is onderworpen 

(bijlagen A, B, C en D) werden geactualiseerd in Verordening (EG) nr. 407/2009 van 14 mei 2009 tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende 

dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer. (Hierna genoemd “de 

verordening”)  
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4.2.2.1. Bijlage A 

Bijlage A (artikel 3, 1 van de verordening) omvat de soorten van bijlage I van CITES evenals elke 

soort (bijlage II, III of niet-CITES) die het voorwerp uitmaakt of kan uitmaken van internationale of 

Europese handel en die met uitsterven bedreigd wordt, dan wel zo zeldzaam is dat ook het meest 

beperkte handelsverkeer het voortbestaan van de soort in gevaar zou brengen. 

De invoer in de EU van specimens van in bijlage A genoemde soorten (artikel 4, 1 van de 

verordening) is onderworpen aan een invoervergunning. Men kan de invoervergunning enkel 

verkrijgen indien voldaan is aan volgende voorwaarden: 

• De wetenschappelijke autoriteit voor CITES van het land van invoer moet er zeker van zijn dat 

deze invoer geen schade berokkent aan de beschermingstoestand noch aan het 

verspreidingsgebied van de soort. Ze moet er bovendien zeker van zijn dat het gaat om één van 

de doeleinden uit artikel 8, lid 3, e) (voor experimentele of wetenschappelijke doeleinden), f) 

(voor fok- of kweekdoeleinden die bijdragen tot de instandhouding van de betrokken soort) of g) 

(bestemd zijn voor onderzoek of onderwijs dat de bescherming of de instandhouding van de 

betrokken soort op het oog heeft); of andere doeleinden die het voortbestaan van de betrokken 

soort niet nadelig beïnvloeden. 

• De aanvrager moet bewijzen dat de specimens zijn verkregen overeenkomstig de wetgeving 

betreffende de bescherming van de betrokken soort. 

• De wetenschappelijke autoriteit voor CITES van het land van invoer heeft zich er van vergewist dat 

de plaats van bestemming van de levende specimens voldoende is uitgerust om ze te beschermen 

en ze met zorg te behandelen. 

• Het beheersorgaan (of de administratieve instantie) weet zeker dat de specimens niet voor 

overwegend commerciële doeleinden zullen gebruikt worden. 

• Het beheersorgaan heeft via overleg met de bevoegde wetenschappelijke autoriteit de zekerheid 

verkregen dat er geen andere argumenten in verband met de instandhouding van de soort pleiten 

tegen de afgifte van de invoervergunning. 

• In geval van aanvoer vanuit zee heeft het beheersorgaan de zekerheid verkregen dat levende 

specimens op een zodanige wijze voor vervoer worden gereedgemaakt en verzonden dat de 

risico’s van verwonding, ziekte of ruwe behandeling worden voorkomen. 

De uitvoer of wederuitvoer uit de EU van in bijlage A genoemde soorten is onderworpen aan een 

uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat (artikel 5, 2 van de verordening). Men kan de 

uitvoervergunning enkel verkrijgen indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
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• De wetenschappelijke instantie heeft zich ervan verzekerd dat het vangen, verzamelen of de 

uitvoer van de specimens geen nadelig effect heeft op de instandhouding van de soort of op de 

omvang van het verspreidingsgebied van de populatie van de betrokken soort. 

• De aanvrager moet bewijzen dat de specimens zijn verkregen overeenkomstig de wetgeving 

betreffende de bescherming van de betrokken soort. 

• Het beheersorgaan is er zeker van dat levende specimens op een zodanige wijze voor vervoer 

gereed gemaakt worden en verzonden dat de risico’s op verwonding, ziekte of ruwe behandeling 

tot een minimum beperkt zijn. Bovendien moeten ze zeker zijn dat de specimens niet voor 

overwegend commerciële doeleinden gebruikt zullen worden. 

• Het beheersorgaan heeft via overleg met de bevoegde wetenschappelijke autoriteit de zekerheid 

verkregen dat er geen andere argumenten in verband met de instandhouding van de soort pleiten 

tegen de afgifte van de uitvoervergunning. 

Belangrijk voor de wederuitvoer is dat het specimen voorheen werd ingevoerd overeenkomstig de 

regelgeving die toen van kracht was.
159

 

Binnen de Europese Unie gelden er specifieke bepalingen betreffende de controle op 

handelsactiviteiten. Die worden bepaald in artikel 8 van de verordening. Voor specimens van de in 

bijlage A van de verordening genoemde soorten is de aankoop, het te koop vragen, de verwerving 

voor commerciële doeleinden, het tentoonstellen voor commerciële doeleinden, het gebruik met 

winstoogmerk en het verkopen, het in bezit hebben met het oog op verkoop, het ter verkoop 

aanbieden of het vervoeren met het oog op verkoop, verboden. De lidstaten kunnen zelfs het in bezit 

hebben van specimens van de in bijlage A genoemde soorten, verbieden. Van de genoemde 

verbodsbepalingen kan onder specifieke omstandigheden160, geval per geval, ontheffing worden 

verleend door de administratieve instantie van de lidstaat waarin de specimens zich bevinden.  

Het vervoer van levende specimens binnen het grondgebied van de EU wordt geregeld door artikel 

9 van de verordening. Voor elk vervoer binnen de Unie van een levend specimen van een soort 

opgenomen in bijlage A van de plaats die vermeld wordt op de invoervergunning of op een certificaat 

dat in overeenstemming met de verordening is afgegeven, is enkel de voorafgaande toestemming
161

 

vereist van een administratieve instantie van de lidstaat waarin het specimen zich bevindt. In de 

overige gevallen van vervoer moet de persoon die verantwoordelijk is voor het vervoer in 

voorkomend geval het bewijs van de wettelijke oorsprong van het specimen kunnen leveren. 
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4.2.2.2. Bijlage B  

Bijlage B (artikel 3, 2 van de verordening) omvat de soorten van bijlage II van het CITES-verdrag 

die niet in bijlage A zijn opgenomen, en voegt daar een aantal soorten aan toe die de EU behandelt 

alsof ze tot bijlage II behoren. Bovendien kunnen bepaalde soorten “waarvan vaststaat dat het 

binnenbrengen van levende specimens in het natuurlijk milieu van de Gemeenschap een ecologische 

bedreiging vormt voor inheemse, in het wild levende dier- en plantensoorten van de Gemeenschap” 

ook aan deze bijlage toegevoegd worden. Het gaat om de zogenaamde invasieve soorten. Momenteel 

zijn de brulkikker, de roodwangschildpad, de sierschildpad en de rosse stekelstaart (een soort eend) 

op basis van deze bepaling aan bijlage B toegevoegd. 

De invoer in de EU van specimens van in bijlage B genoemde soorten is onderworpen aan een 

invoervergunning (artikel 4, 2 van de verordening). Men kan de invoervergunning enkel verkrijgen 

indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

• De wetenschappelijke autoriteit oordeelt dat binnenbrengen in de EU, rekening houdend met het 

huidige of te verwachten niveau van de handel, geen nadelig effect zal hebben op de 

instandhouding of op de omvang van het verspreidingsgebied van de populatie van de betrokken 

soort.  

• De aanvrager bewijst dat levende specimens op de plaats van bestemming zullen worden 

ondergebracht in ruimten die beschikken over adequate voorzieningen om de specimens in stand 

te houden en goed te verzorgen. 

• Men verwijst naar bepaalde voorwaarden voor bijlage A-soorten. De aanvrager moet ook 

bewijzen dat de specimens zijn verkregen overeenkomstig de wetgeving betreffende de 

bescherming van de betrokken soort. Het beheersorgaan moet ook hier via overleg met de 

bevoegde wetenschappelijke autoriteit de zekerheid hebben verkregen dat er geen andere 

argumenten in verband met de instandhouding van de soort pleiten tegen de afgifte van de 

invoervergunning. In geval van aanvoer vanuit zee moet het beheersorgaan ook voor bijlage B- 

soorten de zekerheid hebben dat levende specimens op een zodanige wijze voor vervoer worden 

gereedgemaakt en verzonden dat de risico’s van verwonding, ziekte of ruwe behandeling worden 

voorkomen. 

De uitvoer of wederuitvoer uit de EU van specimens van in bijlage B genoemde soorten is 

onderworpen aan een uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat. De voorwaarden voor de 

uitvoervergunning en het wederuitvoercertificaat zijn dezelfde als voor bijlage A-soorten (zie 
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hierboven), maar de voorwaarde dat de specimens niet overwegend voor commerciële doeleinden 

zullen worden gebruikt, valt weg. (artikel 5, 4 van de verordening) 

Om handel te drijven in specimens van bijlage B- soorten binnen de EU is een “bewijs van legale 

oorsprong” vereist. Dit komt er op neer dat men via een aankoopfactuur, CITES-vergunning, … moet 

kunnen aantonen dat de specimens wettig zijn verkregen.
162

 

 

4.2.2.3. Bijlage C  

Bijlage C (artikel 3, 3 van de verordening) omvat de soorten van bijlage III van het CITES- verdrag 

die niet in de bijlagen A of B zijn opgenomen. 

De invoer in de EU van specimens van in bijlage C genoemde soorten is heel wat minder streng. Er 

is enkel een “kennisgeving van invoer” vereist, én de aanvrager moet aan één van de twee volgende 

voorwaarden voldoen (artikel 4, 3 van de verordening): 

• Wanneer het om een uitvoer gaat uit een land dat met betrekking tot de betrokken soort in 

bijlage C is genoemd, moet de aanvrager door middel van een uitvoervergunning staven dat de 

specimens zijn verkregen in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake de 

instandhouding van de betrokken soort, OF 

• Wanneer het om een uitvoer gaat uit een land dat met betrekking tot de betrokken soort in 

bijlage C niet wordt genoemd, moet de aanvrager een uitvoervergunning, certificaat van 

wederuitvoer of een certificaat van oorsprong voorleggen. 

De uitvoer of wederuitvoer uit de EU van specimens van in bijlage C genoemde soorten is 

onderworpen aan een uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat. De voorwaarden hiervoor 

zijn dezelfde als voor bijlage B soorten (artikel 5, 4 van de verordening). 

Om handel te drijven in specimens van bijlage C soorten binnen de EU is geen enkele formaliteit 

vereist.  

 

4.2.2.4. Bijlage D  

Bijlage D (artikel 3, 4 van de verordening) omvat de soorten die niet in de bijlagen bij CITES zijn 

opgenomen maar ten aanzien waarvan de EU de invoerstromen naar verschillende landen van de EU 

wil volgen. Indien het om significante handelsstromen zou gaan, dan kan de EU deze soorten later nog 

in een bijlage onderbrengen waar zij het best kunnen worden beschermd.
163
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De invoer in de EU van specimens van in bijlage D genoemde soorten is enkel onderworpen aan 

een “kennisgeving van invoer”. (artikel 4, 4 van de verordening) 

De uitvoer of wederuitvoer uit de EU van specimens van in bijlage D genoemde soorten is aan geen 

enkele formaliteit verbonden, net zoals de handel binnen de EU.  

 

4.2.3. Artikel 16 van verordening nr. 338/97 

Artikel 16, lid 1 van de verordening bepaalt voor welke dertien inbreuken de lidstaten verplicht zijn 

sancties op te leggen. Lid 2 benadrukt dat deze maatregelen in een passende verhouding moeten 

staan tot de aard en de ernst van de inbreuk. Lid 3 en 4 behandelen de verbeurdverklaring van in 

beslaggenomen specimens. Artikel 16 is een sleutelbepaling voor de handhaving van de gehele 

Europese regelgeving inzake CITES. Aangezien de illegale handel in bedreigde diersoorten een zeer 

winstgevende bezigheid is moet men voldoende afschrikkende sancties voorzien. Hier wrong lange 

tijd het schoentje. Lid 2 van artikel 16 laat het aan de lidstaten om te bepalen wat de gepaste sancties 

zijn en hieruit volgde dat de verschillende EU-lidstaten allemaal totaal verschillende sancties 

voorzagen, gaande van zeer zwak tot zeer streng.
164

 Dit knelpunt wordt besproken in hoofdstuk 4.4.2. 

 

4.2.4. Interactie met de Vogel- en Habitatrichtlijnen 

Het houden, transporteren, verkopen of ruilen van soorten die vallen onder bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn is verboden. Om de consistentie tussen deze richtlijn en de CITES-verordening nr. 

338/97 te waarborgen en tegenstrijdigheden te vermijden, zijn alle CITES-soorten die ook onder 

bijlage IV van de habitatrichtlijn vallen opgenomen in bijlage A van de CITES-verordening165(ongeacht 

of het om bijlage I, II of III soorten onder CITES gaat). 

De regeling is gelijkaardig bij de Vogelrichtlijn. Aangezien de Vogelrichtlijn betrekking heeft op de 

instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europees grondgebied van 

de lidstaten waarop het verdrag van toepassing is (artikel 1 van de Vogelrichtlijn), vallen al deze 

vogelsoorten die tegelijk op om het even welke CITES- bijlage voorkomen onder bijlage A van de 

CITES- verordening.
166

 

De juridische grond voor deze opname in bijlage A is artikel 3, 1, b), i) van de verordening. Dit 
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artikel verwijst niet rechtstreeks naar de Vogel- en Habitatrichtlijnen maar stelt dat soorten “die voor 

gebruik in de Gemeenschap afgenomen worden of kunnen worden of die het voorwerp van 

internationale handel uitmaken of kunnen uitmaken, en die met uitsterven bedreigd worden dan wel 

zo zeldzaam zijn dat ook het meest beperkte handelsverkeer het voortbestaan van de soort in gevaar 

zou brengen”, ook worden toegevoegd aan bijlage A van de Europese CITES- verordening.
167

 

Verordening (EG) Nr. 318/2008 van de Commissie van 31 maart 2008 tot wijziging van de 

Verordening (EG) Nr. 338/97 verduidelijkt in zijn bijlage met opmerkingen over de interpretatie van de 

bijlagen A, B, C en D in punt 4 dat de vetgedrukte soorten in bijlage A daarin zijn opgenomen 

overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad (Vogelrichtlijn) of 

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad (Habitatrichtlijn).  

De meeste populaties van de Canis Lupus (de wolf) zijn bijvoorbeeld opgenomen in bijlage II van 

CITES; maar wegens hun bescherming onder de habitatrichtlijn zijn zij toch ingeschreven op bijlage A 

van de CITES verordening. Dit zorgt voor een anomalie die veel wrevel kan veroorzaken bij de derde 

staten. De toevoeging aan bijlage A geldt namelijk niet voor de wolvenpopulaties van Spanje 

(noordelijk van de Douro) of van Griekenland (noordelijk van de 39
ste

 parallel) aangezien deze 

uitgesloten zijn van bijlage IV van de habitatrichtlijn. En toch geldt de bijlage A-regeling voor alle niet-

Europese populaties!
168

 

Een ander gelijkaardig voorbeeld is de Ursus arctos (de bruine beer).  

De Ciconia nigra (zwarte ooievaar) is een voorbeeld van een vogelsoort die door CITES slechts in 

bijlage II is opgenomen maar in Europa, ten gevolge van de vogelrichtlijn, toch op bijlage A is 

ingeschreven. Alle roofvogels, zoals de haviken, arenden en gieren zijn op dezelfde manier op bijlage 

A terechtgekomen. 

 

4.3.   ORGANEN 

4.3.1.  Het Comité 

Artikel 18 van de verordening richt een comité op dat de Commissie dient bij te staan. Het comité 

bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger 

van de Commissie. Het comité heeft als taak om advies uit te brengen over de voorstellen van de 

Commissie met betrekking tot het nemen van maatregelen om de CITES regelgeving te wijzigen. Het 
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comité spreekt zich uit met de meerderheid van de stemmen en de Commissie stelt de beoogde 

maatregelen vast wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van het comité. Wanneer de 

beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het comité of indien geen 

advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij de Raad een voorstel in betreffende de te 

nemen maatregelen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen (artikel 18, 1 

van de verordening). 

 

4.3.2. Wetenschappelijke studiegroep 

Artikel 17 van de verordening richt een wetenschappelijke studiegroep op, beter bekend als de 

“Scientific Review Group” of SRG. Deze bestaat uit de vertegenwoordigers van de wetenschappelijke 

autoriteiten van de lidstaten en wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. 

De SRG komt normaal driejaarlijks samen in Brussel en onderzoekt alle wetenschappelijke vragen 

die rijzen omtrent deze regulering.
169

  

De SRG kan opinies vormen over het feit of de handel in een bepaalde soort uit een bepaald land 

van herkomst wel voldoet aan de voorwaarden vooropgesteld in de verordening. Het gaat om de 

volgende voorwaarden
170

: 

• Handel mag geen nadelig effect hebben op de instandhouding of op de omvang van een 

verspreidingsgebied van de populatie van de betrokken bijlage A of B soort. 

• Het beheersorgaan is van oordeel, na advies van de wetenschappelijke autoriteit, dat er geen 

andere argumenten in verband met de instandhouding van de soort pleiten tegen de afgifte van 

een invoervergunning. 

 

Als de SRG oordeelt dat aan deze voorwaarden is voldaan, zal zij een positieve opinie uitbrengen 

en wordt de invoer in de EU mogelijk. Indien zij van oordeel is dat niet aan deze voorwaarden voldaan 

is, kan zij een negatieve opinie uiten. In dit geval zal de invoer van de betrokken soort uit het 

onderzochte land van herkomst tijdelijk gestopt worden. Alle beheersorganen van de lidstaten 

worden ingelicht en kunnen geen invoervergunningen meer afleveren voor de relevante soort/land 

van herkomst-combinatie. Een lidstaat of de Europese Commissie deelt dit meteen mee aan het 

betrokken land van herkomst.  

 De Europese Commissie kan zo een tijdelijke opschorting door een negatieve opinie omvormen 
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tot een meer permanente opschorting van alle invoer. Dit maakt dan deel uit van het EG recht en 

moet gevolgd worden door alle wetenschappelijke autoriteiten van alle lidstaten. 
171

 

Bovendien kan de Commissie beperkingen opleggen ten aanzien van twee specifieke categorieën 

(artikel 4, 6, c) en d) van de verordening): 

• Levende specimens van in bijlage B genoemde soorten die een grote sterfte tijdens het vervoer 

vertonen of waarvan vaststaat dat zij in gevangenschap een drastisch verlaagde 

levensverwachting hebben. 

• Levende specimens van soorten waarvan vaststaat dat introductie in het natuurlijk milieu van de 

EU een ecologische bedreiging vormt voor inheemse in het wild levende dier- en plantensoorten 

van de EU.  

Artikel 4, 6, laatste lid van de verordening, verplicht de Commissie om elk kwartaal een lijst van de 

eventuele beperkingen bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese Unie.  

De invoeropschortingen in het algemeen werden op vraag van de Commissie door zowel TRAFFIC 

als door UNEP onderzocht. Men bekeek eerst de impact van deze opschortingen. Toen men naar het 

grote geheel keek, zag men een reductie van de internationale handel in de betrokken soorten. Als 

men echter bepaalde soorten van dichterbij bekeek, kwamen ook negatieve gevolgen aan het licht. 

Dit was onder meer het geval voor de Aziatische reuzenschildpad. In 1989 schortte de EG alle invoer 

van alle landen van herkomst op. Dit werd zeer effectief geïmplementeerd binnen de EG, maar het 

onderzoek wees uit dat na een kleine periode nieuwe afzetmarkten gevonden werden in de 

Verenigde Staten en Japan.  

Een ander geval was dat van de netpython. Tussen 1992 en 1994 schortte de EG de invoer vanuit 

Indonesië op. Dit stopte de directe invoer vanuit Indonesië maar werd meteen gevolgd door indirecte 

invoer via andere landen zoals Singapore, wat de schaal van de handel in de netpython richting 

Europa niet deed afnemen. De conclusie van de rapporten bleef positief, de lidstaten respecteerden 

de opschortingen bijzonder goed. Het effect op bepaalde handelspatronen bleek ook groter en 

duurzamer wanneer de EG de invoeropschortingen combineerde met een overleg met de betrokken 

landen.
172

 

Sinds 1989 is ook CITES bezig met een evaluatie van de “non-detriment findings” (de bevindingen 

dat handel geen nadelig effect zal hebben de instandhouding van de betrokken soort) van de partijen 

die CITES-specimens uitvoeren. Dit proces, de herziening van significante handel of “the Significant 
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Trade Process”, was ontworpen naar het voorbeeld van procedures die al in werking waren in de EG. 

Dit blijft van groot belang want op een globale markt zullen globale initiatieven zoals de “significant 

trade process” veel sneller tot duurzaamheid leiden dan striktere “nationale” (of hier regionale) 

bepalingen. Wanneer de EU eindelijk verdragspartij wordt bij CITES zal ze een veel actievere rol 

kunnen spelen in het zoeken naar globale oplossingen voor een duurzaam gebruik van “wildlife”.
173

 

 

4.3.3. De Toezichtsgroep 

Artikel 14, 3 van de verordening richt een toezichtsgroep op. Deze toezichtsgroep bestaat uit de 

vertegenwoordigers van de autoriteiten van iedere lidstaat die belast zijn met de tenuitvoerlegging 

van de bepalingen van de verordening (bijvoorbeeld douane en politie). Ook hier is de voorzitter de 

vertegenwoordiger van de Commissie. Zij komt tweemaal per jaar samen en bestudeert ieder 

technisch vraagstuk betreffende de tenuitvoerlegging van de verordening dat de voorzitter op eigen 

initiatief of op verzoek van de leden van de Groep of het comité aan de orde stelt. 

 

4.4. SPECIFIEKE EUROPESE KNELPUNTEN 

In 2007 heeft de Europese Commissie aan TRAFFIC gevraagd om een effectiviteitstudie van de 

Europese CITES-regulering te verrichten. Er kwamen verschillende knelpunten naar voren. Hier 

worden enkel de voor deze masterproef relevante punten weergegeven. 

 

4.4.1. Problemen die voortvloeien uit de verschillen met het CITES-verdrag 

Een van de knelpunten die onder andere door de handelaren zelf werd aangehaald, was het feit 

dat het Europese applicatieproces zo tijdrovend is. Dit is te wijten aan het feit dat een groot deel van 

de commercieel verhandelde soorten bijlage B-soorten zijn. Europa vraagt hiervoor ook een 

invoervergunning, wat in het CITES-verdrag niet zo is (zie “verschilpunten met CITES“). Om die 

invoervergunning te verkrijgen is volgens artikel 4, 2, a) van de verordening een tweede “non-

detrimental finding” (verificatie dat de handel geen nadelig effect zal hebben op de instandhouding 

van de soort) vereist. Het feit dat een invoervergunning vereist is, wordt als positief ervaren door de 

handhavingsautoriteiten. Zo kunnen ze immers nagaan of het niet om frauduleuze uitvoervergunning 

gaat. Het is de bijkomende voorwaarde, de tweede “non-detrimental finding“, die door velen als 

overbodig wordt ervaren. De werklast van de reeds onderbemande CITES-autoriteiten van de EU-
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lidstaten neemt toe door soorten waarvan de handel van minder groot belang is, en dit zorgt voor 

ongenoegen. Ook de landen van uitvoer, die normaal geen extra formaliteiten verwachten voor 

bijlage II-soorten uit het CITES-verdrag, zijn niet gelukkig met deze regeling en zouden de tweede 

“non-detrimental finding” voor bijlage B-soorten onder de Europese verordening liever zien 

verdwijnen. Het rapport werpt, naast het gewoonweg schrappen van de bepaling, een andere 

mogelijkheid op. Men zou de bewoordingen van artikel 4, 2, a) kunnen veranderen zodat de 

bevindingen van de uitvoerende staat als correct aanvaard worden, tenzij er bewijs is om het 

tegendeel te vermoeden.
174

 Deze middenweg lijkt een goed evenwicht tussen vertrouwen en 

wantrouwen. Een goede portie wantrouwen blijft vereist aangezien armere landen sneller onder druk 

zullen staan om handel toe te laten boven een duurzaam niveau.  

Het feit dat bijna alle soorten, beschermd onder de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn, op bijlage A 

voorkomen, zorgt voor nog een enorme verhoging van de werklast. Dit betekent dat vele roofdieren 

zoals de bruine beer en de wolf veel strikter behandeld worden in de EU terwijl ze globaal gezien niet 

noodzakelijk een bedreigde diersoort vormen. 
175

 

Een knelpunt dat in het rapport juridisch gezien als een van de meest ernstige beschouwd wordt, is 

het feit dat de EU beslissingen tot het amenderen van bijlage I of II (CITES) van de CoP nooit binnen de 

90 dagen kan implementeren. De twee vorige keren duurde dit proces meer dan 8 maanden. 

Sommige verdragsstaten bij CITES komen tegemoet aan dit probleem door in hun nationale 

wetgeving gewoon naar de bijlagen bij het CITES-verdrag te verwijzen zonder specifieke 

amendementen aan hun eigen wetgeving noodzakelijk te maken. Zo’n voorziening in de nationale 

wetgeving wordt aanbevolen. Een voorbeeld hiervan is de VS: zij moeten hun “Endangered Species 

Act” niet wijzigen telkens als een CITES-bijlage geamendeerd wordt, maar ze moeten deze gewoon 

publiceren in het “Federal Register”. Deze werkwijze is echter onmogelijk voor de EU-lidstaten omdat 

de bijlagen A en B niet overeenkomen met de bijlagen I en II van CITES. De Europese Commissie moet 

voor de amendering een proces doorlopen van 8 stappen die onmogelijk kunnen worden gezet 

binnen de aanbevolen 90 dagen.
176

 De laattijdige amendering kan aanleiding geven tot volgende 

scenario’s:   

• EU-lidstaten hebben geen rechtsgrond om de import te reguleren van soorten die voor het eerst 
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op bijlage II verschijnen, zelfs al zou dit gebeurd zijn op vraag van de EU. 

• Wanneer voor sommige soorten de verplichte uitvoervergunning weggevallen is, zullen de EU-

lidstaten nog altijd een uitvoervergunning eisen voor het rechtmatig afleveren van een 

invoervergunning, terwijl het land van uitvoer niet meer verplicht is om deze uitvoervergunning te 

verlenen. 

Als we naar de factoren “efficiëntie” en “duidelijkheid” kijken als maatstaf voor de verordening, 

zou een gelijkschakeling van de bijlagen A en B met de bijlagen I en II de voorkeur wegdragen. Maar 

wat met de factor “instandhouding” (of conservation)? 
177

  

Mijns inziens moet de instandhouding van de bedreigde soorten het hoogste doel zijn van de 

verordening. Ze afzwakken om inconsistentie met CITES te vermijden, lijkt mij geen goede optie. Het 

CITES-verdrag zélf voorziet de mogelijkheid tot strengere nationale/regionale regels, juist omdat ze 

weet dat een internationale consensus zeer moeilijk te bereiken is wanneer er economische belangen 

mee gemoeid zijn. Politieke consensus voor deze strengere regels binnen Europa is een goed begin en 

zou ook het doel moeten zijn van staten buiten Europa.  

 

4.4.2. Nationale verschillen bij de implementatie van artikel 16 van de verordening 

De verordening nr. 338/97 en zijn uitvoeringsverordening nr. 865/2006 zijn, zoals al gesteld, direct 

toepasbaar in de EU-lidstaten. Administratieve of strafrechtelijke sancties moeten echter worden 

vastgelegd in een nationale regelgeving. Die implementatie van artikel 16 van de verordening (dat de 

inbreuken vastlegt die gesanctioneerd moeten worden) verschilt in alle lidstaten. In 2006 schreef 

TRAFFIC Europe hieromtrent een interessant rapport voor de Europese Commissie.  

Het eerste wat opvalt is dat de nationale wetgeving die gehanteerd wordt voor de implementatie 

al in vele lidstaten verschilt. Sommige landen maken gebruik van hun milieu- en 

natuurbehoudswetgeving, andere van douanewetten en een derde categorie hanteert haar 

strafrecht.  

Het tweede wat men concludeert is dat de geïmplementeerde sancties enorm ver uit elkaar liggen. 

De maximumboetes variëren van 1.200 tot 450.000 euro. Zo was de maximumboete (in 2006) in 

Polen 1.293 euro, in Italië 75.000 euro, terwijl het Verenigd Koninkrijk geen maximum voorzag.
178

 Als 

men logisch redeneert, zouden de maximumboetes de marktwaarde van de beschermde CITES-

                                                 
177

 C., O CRIODAIN, Study on the Effectiveness of the EC Wildlife Trade Regulations, Brussel, TRAFFIC Europe, 2007, 

133. 
178

 T., GARSTECKI, Implementation of Article 16, Council Regulation (EC) No. 338/97, in the 25 Member States of the 

European Union, Brussels, TRAFFIC Europe, 4; www.traffic.org/general-reports/traffic_pub_trade3.pdf.  



 

 58 
 

soorten moeten evenaren. Uitgaande van deze stelling vergeleek het rapport deze maximumboetes 

met de marktwaarde van enkele van de meer iconische soorten zoals de orangoetan. De exacte 

bedragen zijn niet toegankelijk voor het publiek. Het is echter wel nuttig om de conclusies van dit 

rapport kort te schetsen. De meeste maximumboetes bedragen enkele tienduizenden euro’s. Dit 

komt overeen met de marktwaarde van de grotere specimens onder CITES. Maar als we bedenken dat 

het vaak om meerdere specimens gaat, zijn deze maximumboetes allesbehalve adequaat en kunnen 

ze de marktwaarde nooit evenaren. Hieruit concludeert het TRAFFIC-rapport dat het instellen van 

maximumboetes beter vermeden wordt, en dat men beter het voorbeeld volgt van landen zoals het 

Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië, die de boete afhankelijk maken van de marktwaarde, zonder 

maximum. 
179

 

De maximale gevangenisstraf gaat van zes maanden tot acht jaar. Enkele lidstaten voorzien ook 

administratieve sancties om de illegale handel in bedreigde soorten tegen te gaan, zoals de 

mogelijkheid om handelsvergunningen in te trekken. Daartegenover staat dan een lidstaat zoals 

Portugal dat (in 2006) de inbreuken, vastgelegd in verordening 338/97, niet strafrechtelijk 

sanctioneert en enkel administratieve straffen voorziet.
180

 Deze verschillen worden nog eens 

aangescherpt door de verscheidenheid in middelen die worden vrijgemaakt voor de controles en 

inbeslagnames.
181

  

De Europese Unie had oog voor enkele van deze inconsistenties en nam de inbreuken op in haar 

“Richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht”182 van 19 november 

2008. Daarin benadrukken het Europees Parlement en de Raad dat de Europese Unie in haar 

milieubeleid moet streven naar een hoog niveau van bescherming.183 Zij stellen dat er behoefte is aan 

meer afschrikkende sancties voor activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu: ze kunnen veelal 

aanzienlijke schade veroorzaken aan de lucht, de grond, het water en de dieren of planten, met 

inbegrip van de instandhouding van soorten.
184

 Artikel 3, f) en g) van de richtlijn nemen letterlijk de 

CITES-delicten op: 
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f) het doden, vernietigen, bezitten of vangen van specimens van beschermde in het wild levende 

dier- of plantensoorten, tenzij in gevallen waar de handeling een verwaarloosbare hoeveelheid van 

deze specimens betreft, en een te verwaarlozen invloed heeft op de instandhouding van de soort; 

g) het verhandelen van specimens van beschermde in het wild levende dier- of plantensoorten of 

delen of afgeleide producten daarvan, tenzij in gevallen waar de handeling betrekking heeft op een 

verwaarloosbare hoeveelheid van deze specimens en een te verwaarlozen invloed heeft op de 

instandhouding van de soort. 

 

Er moeten doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties ingesteld worden 

(artikel 5). Het wordt dus onmogelijk dat lidstaten bij de implementatie van artikel 16 van de 

verordening enkel administratieve sancties voorzien. Artikel 8, eerste lid, bepaalt dat de lidstaten 

deze richtlijn dienen uit te voeren tegen 26 december 2010.  

 

4.4.3. Effectieve vervolging 

Een knelpunt dat al naar voren kwam tijdens het interview met TRAFFIC was het feit dat 

strafrechtelijke sancties nu wel verplicht gesteld worden, maar dat daarom nog geen effectieve 

vervolging verzekerd is. In het hierboven besproken rapport van TRAFFIC betreffende de 

implementatie van artikel 16 werd dit ook duidelijk. Het stelde zelfs vast dat er lidstaten zijn waar het 

openbaar ministerie of de rechter niet op de hoogte waren van de relevante wetgeving. Ze moest 

uitgelegd worden door de handhavingsautoriteiten. In Griekenland bijvoorbeeld was er in de periode 

1998-2001 zelfs geen enkele vervolging in het kader van inbreuken inzake verordening nr. 338/97. Uit 

de tweejaarlijkse rapporten van 2003/2004 kunnen we afleiden dat er in die periode geen enkele 

vervolging plaatsvond in Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Letland, Litouwen en Zweden.  

Eén van de oorzaken hiervoor is het feit dat deze misdrijven, in vergelijking met andere misdrijven, 

relatief weinig voorkomen, en dat het openbaar ministerie er zeer weinig ervaring mee heeft. Deze 

factor wordt versterkt wanneer het openbaar ministerie of de rechterlijke macht de ernst van deze 

vorm van misdrijven niet inzien.  

Een andere factor is het feit dat deze misdrijven in een groot aantal gevallen niet gepleegd worden 

door inwoners van het land waarin ze vervolgd worden. Een goed voorbeeld van deze moeilijkheid 

komt uit België. In juni 2001 onderschepte de Belgische douane een lading van 150 kilo ivoor en 

andere illegale producten. Deze behoorden toe aan 15 Chinezen die werkzaam waren in Mali. Zij 

werden gearresteerd maar vrijgelaten na vijf dagen (omdat de toenmalige Belgische wetgeving slechts 



 

 60 
 

een maximale gevangenisstraf van zes maanden voorzag). Hierdoor konden zij ontsnappen aan 

verdere vervolging.
185

 

Als laatste factor haalt het rapport aan dat er maar al te vaak zeer weinig middelen worden 

uitgetrokken voor de vervolging van deze misdrijven. Soms loopt het al mis bij de controle. Zo zijn er 

op de Belgische nationale luchthaven slechts zes douaniers voor de misdrijven inzake CITES, drugs én 

namaak(zie hoofdstuk 5.4.). In landen zoals Spanje kan de effectieve veroordeling uitblijven tot tien 

jaar na het misdrijf. In Portugal gaat men in zaken met levende specimens gewoonweg niet over tot 

een veroordeling omdat er geen adequate huisvesting is voor de inbeslaggenomen soorten.
186

 

 

4.4.4. De impact van open grenzen 

Een integraal onderdeel van de EU-inspanningen om een interne markt en een economische en 

monetaire unie te creëren, was de afschaffing van de controles aan de binnengrenzen sinds 1 juli 

1993. Als gevolg hiervan werd gesnoeid in het grenspersoneel en zijn regelmatige inspecties van 

CITES-zendingen aan de binnengrenzen gestopt. Terwijl open grenzen de legitieme handel tussen EU-

lidstaten kunnen bevorderen, vergemakkelijken zij tegelijk de illegale handel in bedreigde soorten in 

de gehele Unie via de meest poreuze lidstaten.
187

 

De EU heeft met Verordening nr. 338/07 gepoogd om deze tekortkomingen aan te kaarten door 

middel van een aantal nieuwe bepalingen. Onder andere: een verstrengde controle van de nodige 

documenten bij het binnenkomen van de EU, het overleg tussen de lidstaten bij een aanvraag tot 

wederuitvoer, het aanduiden van douanekantoren die bemand zijn met gekwalificeerd personeel voor 

de invoer- en uitvoeraanvragen voor CITES-specimens. Maar aangezien de EU-lidstaten er in het 

verleden niet in geslaagd zijn om voldoende middelen vrij te maken, heerst er weinig optimisme dat 

de verordening nu beter uitgevoerd wordt. 
188

 

Een rechtszaak uit het Verenigd Koninkrijk toont aan hoe rechters hiermee creatief kunnen 

omgaan. In april 2000 werd een man veroordeeld wegens inbreuken op de Europese CITES-
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verordeningen. Het ging om het smokkelen van bedreigde ara’s (die meer dan 75.000 euro waard zijn 

per paar). De papegaaien waren afkomstig uit Joegoslavië en waren het Verenigd Koninkrijk 

binnengesmokkeld via Oostenrijk. De man ging in beroep tegen zijn veroordeling met als argument 

dat deze papegaaien al veel vroeger binnen de EU circuleerden en ze er wegens de open 

binnengrenzen ook konden verhandeld worden. Bijgevolg had het Britse hof volgens de man geen 

bevoegdheid om hem te berechten voor de schending van bepalingen uit de verordening. Het Britse 

Hof van Beroep verwierp dit argument en oordeelde dat het willens en wetens betrokken zijn bij de 

ontduiking van de beperkingen opgelegd in de EU-regelgeving een strafbaar feit inhoudt volgens de 

Britse wet, ongeacht wat het land van binnenkomst in de EU was.
189

 

 

4.4.5. Uitbreiding van de Europese Unie 

In 2004 werd de Europese Unie uitgebreid van 15 tot 25 lidstaten. In 2007 kwamen Bulgarije en 

Roemenië daar nog eens bij. Dit heeft enorme gevolgen voor de handel in het algemeen. De interne 

markt en de vrije handel die hiermee gepaard gaat, zien hun oppervlakte beduidend vergroten.  

Naast het vergroten van de interne markt, zonder binnengrenzen, neemt ook de rol van de EU toe 

als invoerder van “wildlife”, en dit terwijl de buitengrenzen almaar meer opschuiven naar het oosten, 

waar de nieuwe lidstaten verantwoordelijk worden voor de grenscontroles en wat er in de EU 

binnenkomt. De oostgrenzen zijn met een derde toegenomen, van 2400 km tot 3300 kilometer, en 

worden nu gecontroleerd door acht landen in plaats van drie.190 Een specifiek probleem hier is de 

handel in soorten gereguleerd onder CITES. De toegetreden lidstaten moeten het “acquis 

communautaire” overnemen en handhaven, inclusief de verordeningen inzake de bescherming van in 

het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer
191

. De 

effectieve controle van de buitengrenzen van de EU is een cruciale component in dit beleid.  

Een eerste zorg is dat er in sommige van de nieuwe lidstaten voor de toetreding tot de EU nog 

geen, of slechts recente, verplichte markering van soorten bestond. Om die reden wordt gevreesd dat 

zelfs de illegaal geïmporteerde soorten hun weg zullen vinden op de interne Europese markt, onder 

het mom van “in gevangenschap geboren soorten” of “pre-CITES stock”. Sommige van de nieuwe 
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lidstaten zoals Tsjechië, Hongarije en Slowakije kenden wél al verplichte markering van CITES-soorten. 

Daartegenover staat dan een land als Polen dat sinds 2002 de registratie van CITES-soorten verplicht 

stelt, maar zonder enig bewijs van legale herkomst of verplichting tot markeren. 

 Bovendien importeerden de toegetreden lidstaten tot voor kort legaal soorten die al lange tijd 

verboden zijn binnen de Europese Unie. (De Europese verordeningen gaan zoals hoger vermeld 

verder dan het CITES-Verdrag). Die soorten kunnen sinds mei 2004, als gevolg van de interne markt, 

legaal in de rest van de Europese Unie verhandeld worden. Omgekeerd zullen specimens die illegaal 

in de oude lidstaten gesmokkeld waren, nu hun weg vinden naar de nieuwe lidstaten. De handhaving 

is hier zeer moeilijk aangezien het traceren van deze witwaspraktijken speciale expertise vereist.
192

 

Er wordt ook gevreesd dat de smokkelaars de nieuwe grenspunten in het oosten juist gaan 

opzoeken. Illegale smokkelaars passen zich zeer snel aan aan veranderingen op de markt en in de 

wetgeving. Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe routes waar het risico op controle minimaal is, en ze 

kijken uit naar landen met zwakke grenscontroles. Vooral voor de EU levert dit specifieke problemen 

op: eenmaal dat een specimen de buitengrenzen voorbij is, is de kans op verdere controles zeer 

gering.  

TRAFFIC Europe voorzag deze problemen en organiseerde in 2004, met de financiële hulp van 

Phare
193

, een “expert workgroup” voor de nieuwe (en kandidaat) EU-lidstaten in het oosten. De 

workshop was gericht op het samenbrengen van de handhavingsautoriteiten en de rechterlijke macht 

uit deze Oost-Europese landen, om de uitdagingen en problemen te bespreken met betrekking tot de 

illegale handel in bedreigde dieren. Er werd ook gesproken over de adequate vervolging en 

sanctionering van deze misdrijven en daarmee samenhangende misdrijven in de regio.194 

 

4.5  EU-TWIX
195

 

EU-TWIX , de “European Union Trade in Wildlife Information eXchange“, is een mechanisme dat 

via internet informatie uitwisselt en de samenwerking aanmoedigt tussen de verschillende 

handhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie. EU-TWIX is operationeel sinds 
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Oktober 2005. Dit systeem is uitgedacht om een oplossing te bieden voor het probleem van de almaar 

groter wordende interne markt van de EU, en probeert te vermijden dat de zwakkere buitengrenzen 

geviseerd worden door smokkelaars (dit specifieke probleem werd hierboven besproken). De 

voortrekker van dit initiatief was België.  

De twee steunpilaren van het systeem zijn een database en een mailinglijst. De database 

centraliseert de gegevens met betrekking tot inbeslagnames van beschermde soorten. De database 

biedt ook informatie over de gemiddelde prijs van wilde specimens op de markt, de adressen van 

opvangcentra en de gegevens van experts. Toegang tot deze database is beperkt tot de door de 

lidstaten aangewezen autoriteiten. In mei 2007 bevatte de database informatie over meer dan 16.000 

inbeslagnames. De elektronische mailinglijst laat toe dat informatie snel en efficiënt verspreid wordt, 

en zorgt ervoor dat de autoriteiten hun ervaring en expertise met elkaar kunnen delen. Deze lijst 

verbindt al meer dan 320 handhavingsautoriteiten met elkaar.  

De positieve gevolgen van dit mechanisme kunnen aangetoond worden met enkele voorbeelden. 

Zo heeft de Hongaarse overheid (één van de landen aan de buitengrens in het oosten) EU-TWIX 

gebruikt als hulpmiddel om haar handhavingsautoriteiten op te leiden in het opsporen van de illegale 

handel in bedreigde soorten. Ze gebruikten hiervoor onder andere röntgenfoto’s van de andere 

lidstaten, verkregen via de mailinglijst. Ook Estland (een ander land aan de oostgrens van de EU) 

kreeg hulp via EU-TWIX. Estland had moeite met de praktische implicaties van de EU-verordeningen. 

Het land had Aziatische medicijnen in beslag genomen waarvan het vermoedde dat ze CITES-

specimen bevatten, en het vroeg zich af welke juridische stappen het kon ondernemen zonder het 

uitvoeren van laboratoriumtests (zij hadden deze niet ter beschikking). De Hongaarse en Cypriotische 

CITES-autoriteiten schoten meteen ter hulp. België gebruikt het systeem op zijn beurt vooral om te 

proberen de patronen van illegale import, zoals de route, de meest gebruikte methodes enzovoort, in 

kaart te brengen. Zo bepalen de autoriteiten via risicoanalyse de onderzoeksprioriteiten. 
196

 

Na de positieve ervaringen van de EU met EU-TWIX is er op de CoP15 gesproken over het instellen 

van een gelijkaardig internationaal mechanisme.
197

 

 

4.6. RECHTSPRAAK 

Europese rechtspraak over dit onderwerp is zeer schaars. Het Hof van Justitie heeft drie arresten 

gewezen betreffende verordening nr. 338/97. Het loont de moeite om deze drie zaken te bekijken.  
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4.6.1. Zaak C-154/02
198

 

Het Europese Hof van Justitie beantwoordt in deze zaak vier prejudiciële vragen van de Zweedse 

strafrechter in het kader van een strafprocedure tegen J. Nilsson. Hij werd vervolgd wegens inbreuken 

die hij zou hebben gepleegd op de wet houdende maatregelen inzake beschermde dier- en 

plantensoorten. Nilsson zou in 1998 onder andere volgende bijlage A- soorten opgezet gekocht 

hebben: twee sperwers, twee boomvalken, twee blauwe kiekendieven, een Oeraluil, vier bosuilen, 

een havik, twee torenvalken, een sneeuwuil en andere. Bovendien kocht hij ook een opgezette bruine 

beer, ook opgenomen in bijlage A van verordening nr. 338/97. Volgens de verwijzende rechter 

kunnen er argumenten worden aangevoerd dat de betrokken dieren niet zijn "bewerkt" in de zin van 

artikel 2, w, van verordening nr. 338/97. Artikel 2, w verduidelijkt wat “meer dan 50 jaar geleden 

bewerkte specimens” zijn. Dit is van belang omdat artikel 32 van de uitvoeringsverordening bepaalt 

(overgenomen door artikel 8, lid 3, b) van verordening 338/97) dat de verbodsbepalingen, vastgelegd 

in artikel 8, lid 1 van verordening nr. 338/97, niet van toepassing zijn op meer dan 50 jaar geleden 

verkregen bewerkte specimens zoals omschreven in artikel 2, w, van verordening (EG) nr. 338/97. 

Volgens hem is het evenmin duidelijk of er sprake is van "verkrijgen" in de zin van deze 

verordening wanneer de specimens worden verkregen als geschenk of door erfenis of wanneer een 

dier wordt gedood en vervolgens in bezit wordt genomen.  

De prejudiciële vragen werden als volgt geformuleerd: 

“1) Vallen opgezette dieren die in bijlage A [van verordening nr. 338/97] worden vermeld, onder 

het begrip "bewerkte specimens" ?  

2) Hoe moet het begrip "verkregen" in artikel 8, lid 3, van verordening nr. 338/97 worden 

uitgelegd?  

3) Moet het de huidige eigenaar zijn die de specimens meer dan 50 jaar geleden heeft verkregen?  

4) Houdt de ontheffingsbepaling van artikel 32 van verordening nr. 1808/2001 in, dat geen 

beoordeling door een administratieve instantie ingevolge artikel 2, sub w, van verordening nr. 338/97 

vereist is?” 

Het Hof antwoordt op de eerste vraag dat artikel 2, w, van de verordening zo moet worden 

uitgelegd dat dieren die in bijlage A van deze verordening zijn vermeld maar die zijn opgezet, als 

“bewerkte specimens” in de zin van deze bepaling kunnen worden aangemerkt.  
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Vraag 2 en 3 worden gezamenlijk onderzocht. Op de tweede en de derde vraag dient te worden 

geantwoord dat artikel 8, lid 3, sub b, van verordening nr. 338/97 aldus dient te worden uitgelegd, dat 

er sprake is van "verkrijgen" in de zin van deze bepaling wanneer de specimens als geschenk of door 

erfenis worden verkregen of wanneer een dier wordt gedood en vervolgens in bezit wordt genomen. 

Het hoeft niet de huidige eigenaar te zijn die het specimen meer dan 50 jaar geleden heeft verkregen.  

Op vraag 4 wordt geantwoord dat ten genoegen van de administratieve instantie van de betrokken 

lidstaat moet zijn aangetoond dat het betrokken specimen onder de voorwaarden van artikel 2, sub 

w, van verordening nr. 338/97 is verworven. 

 

4.6.2. Zaak C-219/07
199

 

Het Europese Hof van Justitie beantwoordt in deze zaak twee prejudiciële vragen van de Belgische 

Raad van State. Bij de Raad van State werden twee beroepen tot nietigverklaring ingediend. Zowel de 

VZW Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers als de VZW Andibel vroegen de vernietiging 

van het Koninklijk Besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de lijst van dieren die gehouden 

mogen worden
200

. Zij voeren aan dat het Koninklijk Besluit, gelezen in samenhang met de 

dierenwelzijnswet, een absoluut verbod meebrengt om zoogdieren die niet zijn opgenomen in de 

zogenaamde "positieve lijst" die bij het Koninklijk Besluit is gevoegd, in te voeren uit een andere 

lidstaat, in bezit te hebben en te verhandelen. Zij betogen dat een dergelijk verbod in strijd is met 

verordening nr. 338/97 en met het EG Verdrag, met name artikel 30 van het Verdrag.  

De Raad van State oordeelt dat het Koninklijk Besluit inderdaad een onmiskenbare invloed zal 

hebben op het handelsverkeer tussen de lidstaten. De Raad van State formuleerde daarop volgende 

prejudiciële vragen: 

" 1) Moet artikel 30 EG, op zichzelf beschouwd of samengelezen met verordening nr. 338/97, aldus 

uitgelegd worden dat een invoer- en verhandelingsverbod van dieren, ingesteld ter uitvoering van 

artikel 3bis, §1, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der 

dieren, niet gerechtvaardigd is ten aanzien van zoogdieren die vanuit een andere EU-lidstaat worden 

ingevoerd en die vallen onder bijlage B,C of D bij die verordening of die niet genoemd worden in die 
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verordening, wanneer deze zoogdieren in die lidstaat worden gehouden volgens de wetgeving van die 

staat en die wetgeving in overeenstemming is met de bepalingen van die verordening? 

2) Verzet artikel 30 EG of Verordening nr. 338/97 zich tegen een regelgeving van een lidstaat die 

op grond van de bestaande wetgeving inzake het dierenwelzijn, elk commercieel gebruik van 

specimens verbiedt behalve zo deze specimens uitdrukkelijk vermeld zijn in die nationale regelgeving, 

wanneer de doelstelling van de bescherming van deze soorten, zoals bedoeld in artikel 30 EG, even 

doeltreffend kan worden bereikt door maatregelen die het intracommunautair handelsverkeer 

minder beperken?" 

Het Hof beslist de twee vragen samen te onderzoeken.  

Het Hof gaat eerst en vooral na of er wel strengere maatregelen toegelaten zijn. Ze haalt daarbij 

aan dat verordening nr. 338/97 zélf in haar considerans bepaalt dat de verordening geen afbreuk doet 

aan strengere maatregelen die de lidstaten nemen met inachtneming van het Verdrag. Daarnaast 

bepaalt artikel 176 EG dat de beschermende maatregelen, waaronder verordening nr. 338/97 valt, 

niet beletten dat een lidstaat beschermende maatregelen treft die verder gaan, wanneer ze 

verenigbaar zijn met het Verdrag.  

De prejudiciële vragen vechten enkel het opgelegde verbod aan voor zover dat geldt voor 

zoogdieren uit de bijlagen B, C of D van de verordening nr. 338/97 of indien ze niet onder de 

verordening vallen (voor bijlage A- soorten geldt sowieso een algemeen verbod op het commercieel 

gebruik). Het Hof onderstreept dat het al in het arrest Tridon geoordeeld heeft dat een verbod op het 

commercieel gebruik van specimens van de in bijlage B genoemde soorten een strengere maatregel in 

de zin van artikel 176 EG is, en dus gerechtvaardigd is indien het verenigbaar is met het Verdrag. Het 

Hof breidt dit uit tot bijlage C- en D- soorten, aangezien de verordening geen specifieke bepaling 

bevat die een algemeen verbod op commercieel gebruik van deze soorten instelt. A fortiori breidt het 

Hof deze zienswijze uit tot soorten die niet onder de verordening vallen: er is namelijk nooit een 

harmonisatiemaatregel genomen. 

Aangezien het Koninklijk Besluit daadwerkelijk een "strengere maatregel" in de zin van artikel 176 

EG inhoudt, moet het Hof nagaan of deze in overeenstemming is met het Verdrag. Ze moet de 

Belgische regeling met andere woorden toetsen aan artikel 28 EG en nagaan of die het 

intracommunautair verkeer kan belemmeren. Het Hof oordeelt dat een bovengenoemde “positieve 

lijst” inderdaad het in de handel brengen van die goederen moeilijker en duurder maakt, zodat zij het 

handelsverkeer tussen de lidstaten belemmert. Artikel 30 EG voorziet echter dat beperkingen van het 

handelsverkeer die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming van de gezondheid van 
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dieren, aanvaard kunnen worden op voorwaarde dat deze geen middel tot willekeurige discriminatie 

vormen. Het Hof brengt in herinnering dat de bescherming van het dierenwelzijn een legitiem doel 

van algemeen belang is. 

Deze beperkingen moeten ook voldoen aan het evenredigheidsbeginsel, en zich beperken tot 

hetgeen noodzakelijk is ter verwezenlijking van de rechtmatig nagestreefde 

beschermingsdoelstellingen. Het Hof benadrukt wel dat bij de toepassing van dit beginsel in dit arrest 

rekening wordt gehouden met de bijzondere aard van de betrokken soorten. Het Hof is, in 

tegenstelling tot de Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers en Andibel, van oordeel dat 

een louter “negatieve lijst” niet zou volstaan om het doel van de bescherming van het leven van 

dieren te verwezenlijken.  

Het Hof onderzoekt hierna of de positieve lijst berust op criteria die objectief en niet 

discriminerend zijn, zoals de Belgische regering beweert. Het Hof komt tot de vaststelling dat ze niet 

over de evenredigheid kan oordelen omdat ze niet over de nodige informatie beschikt inzake de 

regeling en de uitvoering ervan.  

Het Hof antwoordt dat de artikelen 28 EG en 30 EG, afzonderlijk of in combinatie met verordening 

nr. 338/97, NIET in de weg staan aan een nationale regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de 

orde is, indien de bescherming of de eerbiediging van de vermelde belangen (bescherming van het 

dierenwelzijn, gevaar bij ontsnapping,…) niet even doeltreffend kan worden gewaarborgd door 

maatregelen die het intracommunautair handelsverkeer minder beperken.  

Het Hof formuleert wel stelregels die de verwijzende rechter moet nagaan bij zijn oordeel: 

- Berusten de opstelling en de latere wijzigingen van de nationale lijst van zoogdiersoorten 

waarvan het in het bezit hebben toegestaan is op criteria die objectief en niet discriminerend zijn? 

- Is er voorzien in een procedure die de belanghebbenden in staat stelt om te verkrijgen dat 

zoogdiersoorten op de bedoelde lijst worden geplaatst? Is deze procedure gemakkelijk en binnen een 

redelijke termijn toegankelijk? Indien zij uitloopt op een weigering (die altijd moet worden 

gemotiveerd), kan hiertegen in rechte worden opgekomen? 

- Kunnen de bevoegde administratieve autoriteiten de verzoeken tot plaatsing van een 

zoogdiersoort op de bedoelde lijst of tot het verkrijgen van een individuele afwijking voor het houden 

van specimens van niet in de lijst genoemde soorten, slechts afwijzen wanneer het houden van 

specimens van de betrokken soorten een reëel gevaar oplevert voor de bescherming van de 

hierboven vermelde belangen en vereisten? 

- Zijn de voorwaarden voor het houden van specimens van niet in die lijst genoemde 
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zoogdiersoorten objectief gerechtvaardigd en gaan deze niet verder dan hetgeen noodzakelijk is om 

de doelstelling van de nationale regeling in haar geheel te waarborgen? 

Na de enorme motivatie van het Hof van Justitie en de aangewezen stelregels waaraan de 

positieve lijst zou moeten voldoen zou men een even uitgebreide toetsing van de Raad van State aan 

die regels verwachten. Het tegendeel is echter waar. Wanneer de Raad van State op 9 maart 2009 

eindelijk zijn arrest velt, vernietigt ze het aangevochten Koninklijk Besluit met een teleurstellend 

gebrek aan motivatie. Dit gebeurde bij versnelde rechtspleging (artikel 30, §3 van de gecoördineerde 

wetten op de Raad van State) omdat noch de verwerende partij, noch degene die belang heeft bij de 

beslechting van het geschil, een verzoek tot voortzetting van de procedure ingediend heeft. Op het 

eerste gezicht wekt dit verwondering. Maar meteen wordt duidelijk dat de Belgische overheid al in 

2008 het initiatief nam om het aangevochten Koninklijk Besluit te wijzigen.  

Bekijken we het aangevochten besluit van 2001, dan wordt meteen duidelijk dat dit de stelregels 

van het Hof niet zou overleefd hebben. Er wordt niet gemotiveerd op basis van welke ’objectieve en 

niet discriminerende’ criteria de lijst opgesteld is, noch wordt er voorzien dat het verzoek tot plaatsing 

van een zoogdiersoort op de lijst slechts geweigerd kan worden wanneer het houden van de 

betrokken soort een reëel gevaar oplevert voor de bescherming van de vermelde belangen 

(bescherming van het dierenwelzijn, gevaar bij ontsnapping enz.).  

Het Koninklijk Besluit van 2008
201

 past deze regeling aan het Europese arrest aan, en vermeldt al in 

artikel 2 een hele lijst met objectieve en niet discriminerende criteria. Ook het voorzorgsbeginsel 

wordt impliciet ingevoegd met een nieuw artikel 5/1: “Ieder persoon die een soort wil laten 

toevoegen aan de lijst in bijlage 1 toont zijn belang aan en dient per aangetekend schrijven een 

dossier in bij de minister bevoegd voor dierenwelzijn waaruit blijkt dat voldoende objectieve 

wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn die aantonen dat de betrokken soort door ieder persoon 

zonder enige specifieke voorkennis gehouden kan worden zonder dat dit een risico oplevert voor het 

welzijn van de dieren. …” 

De vraag van de verzoeksters lijkt mij niet volledig ongegrond. De kans bestaat dat lidstaten hun 

eigen markt proberen af te schermen via beperkende nationale maatregelen die de eigen producten 

bevoordelen ten opzichte van de producten van andere lidstaten. Ze roepen een belang uit artikel 30 

EG in en beweren dat het om de minst belemmerende maatregel gaat. Op het eerste zicht zou de 

Belgische regeling deze proportionaliteitstoets in mijn ogen ook niet doorstaan. Maar kunnen we deze 

                                                 
201

 Koninklijk Besluit van 12 november 2008 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 december 2001 tot 

vaststelling van de lijst van dieren die gehouden mogen worden, B.S. 24 december 2008.  
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logica toepassen op het houden van levende dieren? Net hier komt het voorzorgsbeginsel in al zijn 

glorie tevoorschijn: om het dierenwelzijn te verzekeren zou een negatieve lijst inderdaad niet ver 

genoeg reiken.  

 

4.6.3. Zaak C-344/08
202

 inzake bewijsmiddelen en verdeling van de bewijslast. 

Het gaat om een prejudiciële vraag in het kader van een strafzaak tegen T. Rubach wegens 

inbreuken op de Poolse wet op de natuurbescherming. Het betreft de uitlegging van artikel 8, lid 5, 

van de verordening (EG) Nr. 338/97. Dat artikel bepaalt (ter herinnering) dat de aankoop, het te koop 

vragen, de verwerving voor commerciële doeleinden, het tentoonstellen voor commerciële 

doeleinden, het gebruik met winstoogmerk en het verkopen, het in bezit hebben met het oog op de 

verkoop, het ten verkoop aanbieden of het vervoeren met het oog op de verkoop van specimens van 

in bijlage B opgenomen soorten verboden is. Behalve wanneer is aangetoond dat die specimens 

verkregen werden overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de instandhouding van de fauna en 

flora.  

Rubach had op terrariumbeurzen exotische spinnen gekocht van de soort Brachypelma 

Albopilosum, beschermd onder bijlage B van de verordening 338/97. Hij is beginnen fokken met deze 

spinnen en verkocht de nakomelingen op het internet. Hij werd hiervoor vervolgd en in eerste aanleg 

vrijgesproken. In hoger beroep was deze uitspraak vernietigd en er werd een nieuw onderzoek 

bevolen. De volgende prejudiciële vraag werd in het kader van het nieuwe onderzoek gesteld:  

„[O]p welke wijze kan de bezitter van de in bijlage B [bij verordening nr. 338/97] genoemde dieren 

(niet zijnde amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren) aantonen overeenkomstig [artikel 8, lid 5, van 

voornoemde verordening] en in het licht van het vermoeden van onschuld, dat zijn specimens werden 

verkregen [...] overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de instandhouding van de wilde flora en 

fauna [...]?” 

Het komt er op neer dat de verwijzende rechter wil weten welke bewijsmiddelen in het licht van 

artikel 8, lid 5 van de verordening toegelaten zijn en wat de juiste verdeling van de bewijslast is met 

betrekking tot de vaststelling of die specimens legaal verkregen zijn. 

De Commissie formuleerde een opmerking in deze zaak waarin het de bewijslast als volgt 

verdeelde: “het verbod om specimens van in bijlage B bij verordening nr. 338/97 genoemde soorten 

voor commerciële doeleinden te gebruiken, is algemeen van toepassing, zodat het in het kader van de 
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 H.v.J., 16 juli 2009, C-344/08, Jur., 2009, X; http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=498215:cs&lang=nl&list=500981:cs,498215:cs,481784:cs,&pos=2&page=1&nbl=3&pg

s=10&hwords=c-344/08~&checktexte=checkbox&visu=#texte.  
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strafprocedure aan de officier van justitie staat te bewijzen dat Rubach specimens van beschermde 

soorten voor commerciële doeleinden heeft gebruikt. Daarentegen moet Rubach bewijzen dat hij 

legaal in het bezit van deze specimens is gekomen, waardoor hij aan zijn strafrechtelijke 

aansprakelijkheid zou kunnen ontsnappen.  

Het Hof antwoordt met betrekking tot de bewijsmiddelen dat verordening nr. 338/97 geen 

beperking stelt aan de bewijsmiddelen die kunnen aangewend worden om te bewijzen dat de 

bedoelde soorten legaal verkregen zijn. De geoorloofde bewijsmiddelen zijn die, welke het 

procesrecht van de betrokken lidstaat in soortgelijke procedures kent. Wat de verdeling van de 

bewijslast betreft: in het licht van het vermoeden van onschuld, antwoordt het Hof dat “eraan moet 

worden herinnerd dat het vermoeden van onschuld, zoals dat met name voortvloeit uit artikel 6, lid 2, 

van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, deel uitmaakt van de grondrechten die volgens 

de – overigens door de preambule van de Europese Akte en artikel 6, lid 2, EU bevestigde – vaste 

rechtspraak van het Hof in de communautaire rechtsorde worden beschermd.” “Mede gelet op het 

beginsel van het vermoeden van onschuld, beschikt de verdachte over al die middelen die het 

strafprocesrecht van de betrokken lidstaat ter beschikking stelt om te bewijzen dat hij legaal in het 

bezit van voornoemde specimens is gekomen overeenkomstig de in voornoemde bepaling gestelde 

voorwaarden.” 

 

4.7 KORT TUSSENBESLUIT 

De Europese Unie wacht al sinds 1983 om partij te worden bij CITES. Het is duidelijk dat de 

Europese Unie er belang aan hecht om zo snel mogelijk verdragspartij te worden bij het CITES-

verdrag. Zo’n toetreding zou voor de EU voordelen bieden op het vlak van inspraak maar zou ook de 

andere partijen kunnen ten goede komen: er zouden extra middelen beschikbaar worden voor de 

werking van CITES. Maar, er ontbreken nog dertien ratificaties om het amendement van Gaborone in 

werking te doen treden (zoals aangestipt in hoofdstuk 4.1.). Dit doet opnieuw vermoeden dat CITES 

ver achteraan op de agenda staat bij een aantal verdragspartijen. 

De Europese verordeningen gaan inderdaad verder dan CITES. Maar is dit een gevolg van de 

Europese goede wil of is het een noodzaak? Zoals besproken, lijkt het eerder een gevolg van de 

verdwenen binnengrenzen, de almaar groeiende Unie en de bescherming van inheemse Europese 

soorten.  

De strengere EU-verordeningen kunnen tot inconsistenties leiden met het CITES-verdrag. De 
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instandhouding van bedreigde soorten moet echter het hoogste doel zijn, en de Europese regelgeving 

kan mijns inziens geenszins afgezwakt worden.  

De Europese regulering heeft te kampen met dezelfde problemen als CITES; handhaving blijft een 

probleem. In tegenstelling tot het CITES-verdrag kan de EU hier wel daadkrachtiger optreden, en dat 

doet de EU dan ook. CITES-misdrijven moeten nu verplicht in het strafrecht worden ingeschreven. 

Ook worden er speciale werkgroepen opgericht om de controleoverheden op te leiden. Bovendien 

werd EU-TWIX opgericht, een mechanisme dat in de vijf jaar van zijn bestaan al zijn verdienste 

bewezen heeft. Dit mechanisme wordt zelfs op het internationale niveau overwogen, en zou zeker op 

zijn plaats zijn. Dit doet ons aannemen dat een Europese implementatie van het internationale 

verdrag past in het raderwerk van de regulering en een onmisbare schakel vormt in de strijd tegen de 

illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. 
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5. BELGISCHE REGELGEVING 

De Europese verordeningen zijn direct van toepassing in alle lidstaten, maar administratieve of 

strafrechtelijke sancties moeten worden vastgesteld in een nationale regelgeving. Daarnaast wordt in 

overweging 3 bij verordening 338/97 het volgende bepaald: 

“Overwegende dat de bepalingen van deze verordening geen afbreuk doen aan de strengere 

maatregelen die de lidstaten met inachtneming van het CITES-verdrag kunnen nemen of handhaven, 

met name wat betreft het houden van specimens van soorten die onder deze verordening vallen.” 

Later zien we dat België van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. 

Het is de moeite waard om de Belgische regelgeving te bekijken en vooral te onderzoeken welke 

de bevoegde Belgische autoriteiten zijn op het administratieve, wetenschappelijke en handhavende 

vlak. 

 

5.1. JURIDISCH KADER 

België werd op 3 oktober 1983 verdragspartij bij CITES. OP 1 januari 1984 werd het verdrag ook 

van kracht in België door de Wet van 28 juli 1981. 
203

 CITES is een federale materie.
204

 De 

verantwoordelijke instantie was vroeger het Ministerie van Landbouw. Hierop kwam veel kritiek in de 

mate dat de achtereenvolgende ministers van Landbouw CITES blijkbaar niet als een prioriteit 

beschouwden. 
205

 Momenteel ligt de verantwoordelijkheid bij de Dienst Dierenwelzijn en CITES van 

het Directoraat Dier, Plant en Voeding, onderdeel van de Federale Overheidsdienst voor 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
206

 

Het Koninklijk Besluit van 9 april 2003 verduidelijkt de praktische toepassingen.
207

 

Het CITES-verdrag en de Europese verordeningen regelen de grensoverschrijdende handel in 

bedreigde in het wild leven dier-en plantensoorten, niet het houden ervan. Onder verordening nr. 

338/97 bepaalt artikel 8, lid 2 dat de lidstaten dit kunnen verbieden. België heeft van deze 
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 www.cites.org/eng/disc/parties/alphabet.shtml, Wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de 

Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de 

bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, 

aangenomen te Bonn op 22 juni 1979, B.S.  30 december 1983. 
204

 Art. 6, §1, III, 20, van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, B.S., 15 augustus 

1980, herhaaldelijk gewijzigd. 
205

 G., VAN HOORICK, Internationaal en Europees Natuurbehoudsrecht, Antwerpen, Intersentia 

Rechtswetenschappen, 252. 
206

 portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,512460&_dad=portal&_schema=PORTAL . 
207

 Koninklijk Besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door 

controle op het desbetreffende handelsverkeer, B.S.  6 juni 2003. 
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mogelijkheid gebruik gemaakt. Artikel 4 van de wet verbiedt het houden, voor de verkoop houden of 

te koop aanbieden van gemakkelijk identificeerbare, levende of dode specimens die op bijlage I van 

het CITES-verdrag voorkomen. De koning kan hierop afwijkingen voorzien, dit is gebeurd in artikel 2 

van het KB. Afwijkingen voor dierlijke specimens worden onder meer toegestaan voor specimens die 

verworven zijn voor de inwerkingtreding van het verdrag in België, 1 januari 1984, of die bijvoorbeeld 

gedekt zijn door een geldig CITES-certificaat. Ook wanneer ze deel uitmaken van meubelen, 

gebruiksvoorwerpen, muziekinstrumenten en andere voorwerpen maar er niet het belangrijkste 

onderdeel van uitmaken, kan een afwijking verleend worden. Een afwijkingsmogelijkheid waar de 

dienst CITES veel misbruik vaststelt is deze voor specimens die zijn geboren en opgekweekt in 

gevangenschap, zich nog altijd bij de fokker bevinden en diens eigendom zijn (artikel 2, 6° van het KB). 

Het gebeurt dat fokkers die bijvoorbeeld kweken met roofvogels, eieren uit het wild bij hun eigen 

dieren leggen en deze dan aangeven als geboren in gevangenschap. Dit is uiterst moeilijk na te gaan. 

Men moet al overgaan tot een DNA-onderzoek. 
208

 

De strafmaat (verzwaard in 2003) opgelegd in België, vinden we terug in artikel 5 van de wet: 

“Met een gevangenisstraf van zes maand tot vijf jaar en met een boete van 25 tot 50.000 euro, of 

met een van die straffen alleen wordt diegene gestraft die, in overtreding van de Overeenkomst of van 

de ter uitvoering ervan genomen maatregelen, specimens invoert, uitvoert, wederuitvoert of vanuit de 

zee inbrengt, die voorkomen op de bijlagen I, II, III van de genoemde Overeenkomst, evenals degene 

die artikel 4 overtreedt. De bepalingen van hoofdstuk VII en van artikel 85 van het Strafwetboek zijn 

toepasselijk op de door onderhavig artikel voorgeschreven overtredingen.” 

In 2003 werd artikel 5bis aan de wet209 toegevoegd. Dit artikel stelt de Dienst Dierenwelzijn en 

CITES in staat om administratieve geldboeten op te leggen. In acht genomen dat weinig magistraten 

aandacht hebben voor de CITES-overtredingen is dit een hele vooruitgang. 

 

5.2. ADMINISTRATIEVE AUTORITEIT
210

 

Het Belgisch beheersorgaan voor CITES is de CITES-afdeling van de dienst “Dierenwelzijn en CITES” 

van het Directoraat-generaal Plant, Dier en Voeding, die deel uitmaakt van de FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (artikel 3 van de wet). 

Het heeft als taak: 
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 Interview met Miet Van Looy, 24 maart 2010. 
209

 Gewijzigd door de Programmawet van 22.12.2003, M.B. 31.12.2003. 
210

 Leidraad uitgegeven door de Dienst Dierenwelzijn en CITES, Editie 3, 2008. 
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• CITES-documenten (invoervergunning, (weder)uitvoer, EG certificaat) afleveren; 

• Nauwe banden onderhouden met: 

o De CITES-partners: CITES-Secretariaat, Directoraat-generaal XI van de Europese 

Commissie, Lidstaten en Derde Landen (Beheersorganen), Wetenschappelijk Comité; 

o Overheidsbesturen: inspecteur-dierenartsen, FAVV, Federale Politie, Douane, Parket, 

Gewesten, NGO’s; 

o Klanten (aanvragers van documenten) 

• De toepassingsmodaliteiten van het verdrag en de verordeningen opstellen; 

• De CITES-databases opstellen en bijhouden; 

• Jaarlijkse en tweejaarlijkse rapporten en alle statistieken in verband met de toepassing van CITES 

in België opmaken, 

• Voorlichting verstrekken aan particulieren en handelaars over de toepassing van het verdrag en 

de Europese verordening; 

• De controlediensten opleiden.         

  

5.3.  WETENSCHAPPELIJKE AUTORITEIT 
211

 

Het wetenschappelijk comité is opgesplitst in 5 afdelingen: zoogdieren, vogels, reptielen en andere 

gewervelden, ongewervelden en planten, elk bestaande uit 3 tot 5 leden.  

De opdracht van het wetenschappelijk comité is advies geven over alle gevallen vermeld in de 

Europese verordeningen en over alle vragen inzake het CITES-verdrag die voorgelegd worden door de 

minister of door de Dienst. Het comité kan eveneens voorstellen doen met betrekking tot de 

vermelde reglementeringen. 

Andere belangrijke taken zijn: 

• Advies uitbrengen over het afgeven van invoervergunningen van specimens van soorten 

opgenomen in bijlagen A en B van de Europese verordeningen die afkomstig zijn uit derde landen 

en waarvoor de wetenschappelijke studiegroep of “Scientific Review Group” (SRG) nog geen 

advies heeft verstrekt. 

• Advies uitbrengen over het standpunt van België als partij bij CITES en als lidstaat van de EU op de 

CoPs, op vergaderingen van het Comité Dieren/Planten alsook op de SRG. 
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 Leidraad uitgegeven door de Dienst Dierenwelzijn en CITES, Editie 3, 2008. 
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5.4.  CONTROLEOVERHEDEN  

Artikel 7 van de wet bepaalt bij wie de bevoegdheid tot controle ligt. Het gaat om: 

• De statutaire en contractuele dierenartsen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 

• Statutaire en contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de 

voedselketen (FAVV) belast met het uitvoeren van de controles, meer in het bijzonder de 

dierenartsen van de grensinspectieposten (GIP); 

• De douane: de douaneautoriteiten hebben een belangrijk aandeel in de handhaving van de CITES- 

wetgeving. Met de dienst CITES werd afgesproken dat de douane bij overtreding een beroep kan 

doen op een agent, aangeduid door de CITES-dienst, om de basis van de bevindingen te 

bevestigen, in het bijzonder inzake identificatie van de soorten. Deze agent stelt nadien een attest 

van inbeslagneming op. Dat wordt toegevoegd aan het PV, opgesteld door de douane.  

• De federale en de gemeentepolitie: de federale politie beschikt over een cel Leefmilieu die onder 

meer actief is in het CITES-domein. Ook de lokale politiediensten beschikken over gekwalificeerd 

personeel dat ter hulp kan worden geroepen om mee controles uit te voeren. Zij mogen soms op 

eigen initiatief handelen. 

• De gewestelijke overheden: het Vlaams, Waals, en Brussels Hoofdstedelijk Gewest die bevoegd 

zijn voor de toepassing van de Vogelrichtlijn en van de Habitatrichtlijn in België, zijn tevens 

bevoegd om CITES-controles te doen. Dit is in onze federale staat zeer opmerkelijk. Miet Van Looy 

van de dienst CITES getuigt dat deze samenwerking uitermate vlot verloopt en dat informatie vlot 

uitgewisseld wordt.  

Bij twijfel mag op verzoek van een van de voormelde overheden een beroep worden gedaan op 

deskundigen. Hun rol bestaat er voornamelijk in om uit te maken om welke soorten het gaat, of ze al 

dan niet voorkomen op de lijsten van CITES of in de overeenkomstige EG-verordening, en zo ja, welke. 

Zowel TRAFFIC als de dienst CITES raadden een gesprek aan met Pol Meuleneire, afdeling GAD 

(Groep Anti-Drugs) van de Nationale Luchthaven. De GAD is de drugsbrigade van de luchthaven. Het 

team bestaat uit zes mensen die niet enkel instaan voor drugs en namaak maar ook voor CITES. Op 

het eerste gezicht is dit een ontmoedigend cijfer, maar het team laat zich daardoor niet ontmoedigen. 

Woordvoerder Pol Meuleneire is duidelijk heel erg begaan met de CITES-materie. Eigenlijk wordt hen 

niets opgelegd. Ze onderzoeken de cargo en passagiers naar eigen goeddunken. Ze maken een 

grondige risicoanalyse en doen aan zelfstudie. De risicoanalyse houdt in dat ze bekijken wie de 

verzender is en wie de ontvanger; ze bestuderen de documenten en bekijken hoe het pak eruit ziet. 



 

 76 
 

Zo worden bijvoorbeeld alle pakjes uit Uruguay extra grondig gecontroleerd. Uit ervaring weten ze 

immers dat deze pakjes de moeite waard zijn. Ik was er op bezoek, net op het moment dat er 

opgezette pinguïns uit een Uruguayaans postpakket gehaald werden, zonder geldige papieren.  

Op mijn vraag of hij ook levende dieren uit de cargo viste, haalde hij enkele filmrolletjes boven. De 

bovenkant was vakkundig vervangen door een dun gaas. Op de bodem lag een vochtig sponsje en elk 

rolletje was gevuld met 3 pijlgifkikkers. In totaal ging het om een 600-tal kikkers, waarvan enkele de 

vlucht niet hadden overleefd. De andere vonden een veilig onderkomen in de Zoo van Antwerpen (zie 

bijlage 1 voor foto’s). Dit zijn niet de enige levende dieren die gevonden worden, verstopt in cargo of 

handbagage. In de CITES nieuwsbrief (zie bijlage 4) wordt eveneens een geval beschreven waar het 

gaat om levende vogels. Het team werd zelfs eens geconfronteerd met levende aapjes in een 

postpakket (voor foto’s zie bijlage 2). Daarop werd duidelijk dat de smokkelaars niet bezorgd zijn om 

het welzijn van de dieren en dat ze een bepaald sterftecijfer incalculeren in hun kostenplaatje. 

Een ander sterk verhaal is dat van twee arenden die de GAD vond in de handbagage van een 

passagier. Het risico dat ze met de vogelpest besmet waren, was enorm, dus werden de dieren 

afgemaakt. Achteraf bleek dat ze inderdaad besmet waren. Dit zorgde voor enorme chaos op de 

luchthaven. Alle passagiers van de vluchten waarop de man had gezeten werden verwittigd en 

dienden zich zo snel mogelijk naar een dokter te begeven. Bovendien bleek dat de arenden naast een 

400-tal papegaaien hadden verbleven. Ook die werden afgemaakt. Dit bewijst dat het behalve illegaal 

ook gevaarlijk kan zijn om dieren uit het wild te halen en te verhandelen.  

Naast het ontbreken van certificaten ontdekken de leden van het team ook almaar meer vervalste 

certificaten. Hun geoefend oog ziet al snel wanneer er bij de toegekende vergunning geknoeid is met 

het toegelaten aantal. Een fax naar de CITES-dienst van herkomst bevestigt meestal hun vermoeden. 

Uit de authentieke vergunning blijkt gewoonlijk dat er heel wat minder dieren toegelaten zijn. 

Alle teamleden leerden recent Chinees. Het leek hen handig omdat vele dieetpillen enkel voorzien 

zijn van een ingrediëntenlijst in het Chinees. Na enkele trainingen konden ze al snel zeer gegeerde 

bedreigde dier- en plantensoorten onderscheiden, met als resultaat dat de inbeslagnames 

fenomenaal stegen. (Zie bijlage 3, de rode inbeslagnames zijn die welke gebeurden met kennis van 

het Chinees.) De toename is verbazingwekkend: van een totaal van 43 inbeslagnames in 2008 naar 

125, meer dan het dubbele, in 2009. En dit door de inzet van een team van zes mensen.  

Pol Meuleneire begon in 2004 met een nieuwsbrief die hij stuurde naar alle andere internationale 

autoriteiten. Hij maakte melding van zijn inbeslagnames en van de trucs die de smokkelaars 

gebruikten. Al snel volgden andere landen zijn voorbeeld. (Zie bijlage 4 en 5; Bijlage 4 is één van de 
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GAD-nieuwsbrieven uit 2004 en bijlage 5 is er een uit Kenia die het Belgische voorbeeld volgt.) 

Het is geen onterechte conclusie wanneer we stellen dat zes mensen ervoor zorgen dat het hele 

CITES-beleid overeind blijft. De vraag is of de Belgische luchthaven afschrikkend blijft voor 

smokkelaars, mocht het team van Pol Meuleneire en zijn team ooit wegvallen of de nodige motivatie 

verliezen. Als we weten dat er geen geld was voor een nieuwe speurhond, is dit opnieuw een 

aanduiding dat ook in België niet altijd de nodige middelen worden ingezet. 

 

5.5. RECHTSPRAAK 

De zoektocht naar Belgische rechtspraak leverde weinig op. De klassieke juridische databanken 

bevatten geen enkel arrest. Miet Van Looy was op de hoogte van enkele zaken en bezorgde ons een 

vonnis van de Correctionele Rechtbank in Mechelen.  

Het gaat om een vonnis van 7 september 2005. De beklaagde (R.) is een kweker van 

landschildpadden en wordt verdacht van negen verschillende inbreuken. Acht van die inbreuken zijn 

inbreuken op de CITES-regulering. De eerste tenlastenlegging is het valselijk aanwenden van CITES-

documenten. Zo beschikte R. onder andere over een CITES-document dat zijn Testudo Graeca (of 

Griekse schildpad, CITES bijlage II, CITES-verordening bijlage A) bestempelde als nakweek uit 1996. Bij 

de inbeslagneming in 1998 stelde de CITES-deskundige vast dat het dier minstens 6 jaar oud was. Ten 

tweede wordt hij ervan verdacht, bijlage I-soorten te hebben gehouden, te koop aangeboden of te 

hebben gekocht; in strijd met artikel 4, 5 en 6 van de wet van 28 juli 1981. De derde tenlastenlegging 

is een inbreuk op artikel 9bis van het KB van 20 december 1983 (zoals gewijzigd). Hij zou specimens 

van bijlage C1 verkocht hebben zonder dat deze gedekt waren door een certificaat. Bovendien zou hij 

in strijd met artikel 10, §1 van het KB van 20 december 1983 gehandeld hebben aangezien hij geen 

register bijhield met alle dieren die onder CITES vallen. In de vijfde tenlastenlegging wordt de 

beklaagde ervan verdacht, dieren binnen te brengen in de Europese Unie, zonder de vereiste CITES-

invoerdocumenten, in strijd met artikel 12 van het KB. Ten zesde wordt de beklaagde verdacht van 

het invoeren van een Testudo Horsfieldii of Afghaanse landschildpad, bijlage B-soort (CITES-

verordening), zonder geldige invoervergunning. Dit is in strijd met artikel 4, §2 van de CITES-

verordening. Hij zou bovendien specimens van de in bijlage A van dezelfde verordening genoemde 

schildpadsoorten aangekocht of verkocht hebben, in strijd met artikel 8, §1 van de CITES-verordening. 

Ten achtste wordt de beklaagde verdacht van een inbreuk op artikel 8, §5 van de verordening. Hij zou 

specimens van de in bijlage B genoemde soorten aangekocht of verkocht hebben zonder dat hij een 

bewijs van legale herkomst kon voorleggen.  
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Deze acht inbreuken op de CITES-regulering worden nagenoeg allemaal bewezen geacht. De 

negende inbreuk is een inbreuk op VLAREM. De beklaagde hield meer dan 30 reptielen en had 

overeenkomstig een milieuvergunning nodig voor een hinderlijke inrichting klasse 2. 

De rechter acht al deze inbreuken zeer ernstig en laakbaar en ziet een gebrek aan schuldinzicht bij 

de beklaagde. Hij veroordeelt de beklaagde tot een gevangenisstraf van 12 maanden, met uitstel, en 

een geldboete van 12.394,68 euro. Bovendien worden de koopsommen, voortvloeiend uit de verkoop 

van schildpadden die het voorwerp uitmaken van de tenlastenlegging, verbeurd verklaard. Ook de 

inbeslaggenomen dieren worden verbeurd verklaard. Bovendien wordt de inrichting gesloten en 

wordt het de beklaagde verboden om 5 jaar lang een dergelijke inrichting te exploiteren. 

Het blijkt uit dit vonnis dat deze rechter zijn werk grondig heeft gedaan, en over de vereiste kennis 

beschikt. Het feit dat dit het enige vonnis was dat kwam bovendrijven tijdens het onderzoek, is 

anderzijds geen goed teken. Als we kijken naar de inbeslagnemingen die jaarlijks op de luchthaven 

gebeuren (zie bijlage 3) kunnen we vaststellen dat strafrechtelijke vervolging in België niet vaak 

voorkomt. Men houdt het meestal bij het opleggen van administratieve geldboetes. Mijns inziens is 

dat niet daadkrachtig genoeg, en zullen de daders de kosten gewoon incalculeren in plaats van te 

worden afgeschrikt.  
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6. CRISIS: VERHOOGDE CONSUMPTIE VAN BUSHMEAT 

6.1.  ACHTERGROND 

In West-Afrika spreekt men van “viande de brousse“, in het Nederlands kunnen we het 

“junglevlees” noemen maar de internationaal meest gangbare term is “bushmeat”
212

. Al eeuwen 

vormt het voor de bewoners van het regenwoud in Afrikaanse landen een welkome proteïne-

aanvulling op hun dieet. Maar wat vroeger kleinschalig was, begint steeds commerciëler, en voor 

beschermde dieren steeds bedreigender te worden. 213  Aangezien de internationale handel in 

specimens van bedreigde soorten onder CITES geregeld wordt, valt bushmeat ook onder het verdrag. 

De controle op de handel in vlees van bedreigde soorten brengt specifieke moeilijkheden met zich 

mee. Wanneer het om een specimen gaat dat in zijn geheel gepekeld en verstuurd is, is herkenning 

nog mogelijk, maar niemand ziet of een steak gorillavlees bevat of rundsvlees. Pol Meuleneire 

verwittigt bij onraad het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (dat waarschijnlijk tot 

vernietiging overgaat) maar voor de rest kunnen onder CITES geen maatregelen genomen worden. Op 

de vraag of men dan geen DNA-staal kan nemen, komt hetzelfde knelpunt naar voren: “wie gaat dat 

betalen?”. 

Op het eerste gezicht lijkt deze problematiek ver van Europa verwijderd, maar een artikel uit The 

Sunday Times van 1999 bewijst dat het dichter bij ons bed gebeurt dan we beseffen.
214

 Het artikel 

bericht dat er in verschillende restaurants in de beroemde Afrikaanse Matongéwijk in Brussel aap op 

het menu staat. Een undercoverreporter bestelde makaku (aap) en stuurde het gerecht op naar de 

Universiteit Gent voor verdere analyse. Daar werd bevestigd dat het wel degelijk om een primaat 

ging. De opdienster bekende dat haar neef regelmatig apenvlees meebracht uit Congo. Haar vaste 

klanten belden op voorhand om te weten of er in voorraad was. Binnen de Afrikaanse gemeenschap 

geldt het eten van aap als een statussymbool.  

Enkele maanden voor het artikel uit 1999 controleerden politie- en gezondheidsinspecteurs tijdens 

een gezamenlijke actie 12 Afrikaanse winkels in diezelfde Matongéwijk. Het doel was om de hygiëne 

te bekijken en belastingsontduiking opsporen. Per ongeluk botste men toen op twee dode 

chimpansees. Ze waren gevild, ontdaan van hun ingewanden en gepekeld, klaar voor consumptie. De 

winkelierster bekende dat het vlees bedoeld was voor een familiale gelegenheid.  

Nochtans zijn alle apen beschermd onder CITES en is de handel in mensapen, waaronder de 
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chimpansee, strikt verboden.  

Internationaal wordt er meer en meer gesproken over een echte bushmeat “crisis”, maar het blijft 

een complex gegeven. Gaat het om een biodiversiteitcrisis, een voedsel- of ontwikkelingscrisis voor de 

lokale bevolking of een crisis door de grote gezondheidsrisico’s voor de consument? Het gaat wellicht 

om een combinatie van deze factoren.
215

 

Het is alleszins duidelijk dat deze handel niet enkel een gevaar vormt voor de bedreigde 

diersoorten, het kan ook de mens in direct gevaar brengen door het overbrengen van ziektes. 

 

6.2.  VERSPREIDING VAN ZIEKTES 

• HIV 

De opkomst van het HIV-virus, dat aids veroorzaakt, wordt toegeschreven aan de menselijke 

inname van de wouden van West-Afrika die plaatsvond onder druk van de bevolkingstoename. De 

toegenomen vraag naar voedsel leidde tot de groei van de handel in bushmeat. Chimpansees, die de 

drager van het virus zouden zijn, werden massaal afgeslacht. Mensen die het vlees van chimpansees 

aten, of die via snijwonden in aanraking kwamen met het bloed van de dieren, werden blootgesteld 

aan nieuwe infectieuze agentia. Zo werden ze de ideale gastheer voor de ontwikkeling van de nieuwe 

ziekte. De aidspandemie
216

 is intussen dertig jaar oud en is een schoolvoorbeeld van wat een virus kan 

aanrichten als het overspringt van dier op mens.
217

 

• Mond- en klauwzeer  

In 2003 nam de paniek toe in Ierland. Men stelde vast dat de illegale handel in bushmeat 

exponentieel toenam. Op de luchthaven in Dublin werd elke maand meer dan twee ton bushmeat in 

beslag genomen. De laatste uitbraak van mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk wordt 

hieraan toegeschreven: de restjes bushmeat uit de restaurants werden aan varkens gegeven en zo 

werden deze besmet. Ook ziektes zoals salmonella kan via zulke “delicatessen” makkelijk 

doorgegeven worden. De voedselveiligheidsorganisatie werd zo bezorgd dat ze een speciale unit 

oprichtte.218 

• Ebola 

In 1997 zorgde het eten van chimpanseevlees in Gabon voor het zogenaamde Ebolavirus, een 
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dodelijke vorm van hoge koorts. Toch blijft het eten van chimpansee of andere apensoorten binnen 

de zwarte gemeenschap een statussymbool.
219

 

 

6.3.  TOENAME 

Doorheen de jaren transformeerde de aard van de jacht op bushmeat van een noodzaak voor de 

jager om te overleven naar een commercieel winstgevende bezigheid. We kunnen er niet omheen dat 

de lokale bevolking niet altijd zonder de handel in dat vlees kan. Stemmen gaan op om de traditionele 

jacht toe te laten. Het wordt echter almaar moeilijker om traditioneel jagen te onderscheiden van het 

commercieel jagen. Ook voor de inheemse bevolking is de handel in bushmeat “big business” en 

vormt hij vaak de grootste bron van inkomsten.
220

  

Tropische ecosystemen zijn de meest biologisch complexe en diverse ecosystemen van de hele 

wereld. Deze ecosystemen beschikken over een enorme variëteit van soorten bij een lage densiteit. 

Wanneer men in deze gebieden jaagt, vangt men wat men tegenkomt. Het gaat om slangen, 

reptielen, vogels en zoogdieren. Bedreigde soorten maken hier maar een klein deel van uit. Dit is 

echter genoeg om een prangend probleem te vormen. In combinatie met de vernietiging van de 

habitat kan dit de overlevingskansen van een populatie aantasten. 
221

 

 De toename van de handel in bushmeat wordt toegeschreven aan verschillende factoren. Zoals 

eerder vermeld, stijgt de vraag naar bushmeat door de bevolkingstoename in Afrika zelf. In een zeer 

recente studie rond deze problematiek wordt bovendien geconcludeerd dat de stijgende persoonlijke 

welvaart in het Congobekken ook een oorzaak is van de stijgende bushmeatconsumptie.
222

 

Een andere belangrijke factor is de houtkap. Er wordt gejaagd om te voorzien in de behoeften van 

al de houthakkers. Daarbovenop worden wegen aangelegd op plaatsen waar vroeger het woud 

nauwelijks toegankelijk was. Zij maken het voor jagers makkelijk om hun prooi op te zoeken én 

verzekeren een snel transport naar de markt. In Congo gingen de houthakkers van het bedrijf SNBS 

zelfs verder: zij verhuurden op zondag hun trucks aan jagers. 
223

  

Deze factor werd in 2009 onderzocht door de universiteit van het Zuid-Afrikaanse KwaZulu. Ook dit 
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onderzoek wijst uit dat de illegale handel in bushmeat belangrijke economische voordelen biedt aan 

de lokale bevolking. Houtwinning is officieel de belangrijkste bron van inkomsten voor de lokale 

bewoners, maar de wetenschappers bevestigen dat ook de illegale verkoop van vlees van wilde dieren 

belangrijk is voor de plaatselijke economie. Van de wilde dieren, ook hier vaak bedreigde soorten 

zoals mensapen, die bij de jacht gedood worden, wordt amper 30 procent zelf opgegeten. De rest 

wordt verkocht aan de houthakkers, die het vlees samen met het hout naar de omliggende steden 

transporteren. Daar wordt het op de markt verkocht of verder uitgevoerd richting buitenland. Alles 

samen verdienden de gezinnen uit de onderzochte dorpen dubbel zoveel met de illegale vleeshandel 

als met de houtkap. 
224

 

Er bestaat nationale wetgeving die de problemen omtrent de houtkap aankaart, maar die wordt 

zelden of nooit daadkrachtig geïmplementeerd. Wel werden internationale initiatieven genomen om 

de grote houthandelaren aan te zetten om duurzaam te kappen en rekening te houden met de 

bestaande fauna en flora. Vermeldenswaardig is het Forest Stewardship Council-certificaat dat 

handelaren kunnen verdienen als ze vrijwillig bepaalde duurzaamheidstandaarden naleven. 
225

 

Parallel hiermee kunnen we opmerken dat de houtkap niet enkel de handel in bushmeat 

vergemakkelijkt maar ook de illegale handel in bedreigde diersoorten. Historisch gezien werd houtkap 

zelfs gezien als de grootste bedreiging voor soorten met het woud als habitat. 
226

 

 

6.4.  RELATIE MET CITES 

Naarmate de handel in bushmeat internationaler werd, zagen ook de leden van CITES in dat 

maatregelen nodig waren. In 2000, op de 11
e
 CoP, richtten ze de “CITES Bushmeat Working Group” 

(CBWG) op. Die focust vooral op de Centraal-Afrikaanse staten. Het CBWG hoofdkwartier is gelegen in 

Yaounde, Kameroen, in de IUCN kantoren, en bestaat uit de verschillende Wildlife-directeuren van 

onder andere Kameroen, Congo, Nieuw-Guinea en Gabon. Het mandaat van CBWG bestaat uit het 

onderzoeken van de verschillende problemen die gepaard gaan met de handel in bushmeat en 

aansluitend het zoeken naar mogelijke oplossingen die ondersteund worden door alle betrokken 

Afrikaanse staten. CBWG wordt gefinancierd door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en 
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verschillende NGO’s, waaronder de Bushmeat Crisis Task Force
227

. In 2004, op de 13
e
 CoP in Bangkok, 

werden de laatste aanbevelingen gedaan. 
228

In resolutie 13.11 
229

 adviseert de CoP alle verdragsstaten 

om onder andere: 

• Het consumeren van bijlage I-soorten te verbieden. 

• Gedragscodes op te stellen voor alle bedrijvigheden die natuurlijke rijkdommen exploiteren, 

waaronder de houtkap, de visserij en andere. 

• De aandacht te versterken bij alle overheden die bevoegd zijn voor de regulatie en inspectie van 

voedsel, vooral die welke de grenzen controleren volgens de CITES-regels. 

TRAFFIC, als “monitoring network” van CITES, nam ook haar verantwoordelijkheid op en richtte in 

2008 speciaal voor centraal Afrika (waar jaarlijks zo’n 5 miljoen ton bushmeat wordt “geoogst”) een 

“Central African Bushmeat Monitoring System op”. Het systeem kreeg de naam “système de suivi de 

la filière viande de brousse en Afrique centrale” of SYVBAC. TRAFFIC hoopt dat SYVBAC in de toekomst 

de verschillende beleidsmakers zal kunnen helpen door middel van relevante en broodnodige data 

omtrent de oogst en de handel in bushmeat. 230 

 

6.5.  EUROPESE REACTIE 

De regeringen van alle Europese landen en de Europese Unie maakten in 1996 in een gezamenlijke 

verklaring afspraken over controles op bushmeat in Europa. Dit had weinig effect en op 12 juli 2000 

richtte de European Association of Zoos & Aquaria (EAZA) een verzoekschrift (461/2000) aan de 

Commissie Verzoekschriften over de bedreiging van beschermde dieren door de illegale handel in 

bushmeat. Het verzoekschrift vormde een onderdeel van de in geheel Europa gevoerde 

bushmeatcampagne die werd georganiseerd door de EAZA in samenwerking met het International 

Fund For Animal Welfare (IFAW). Op 24 januari 2002 kreeg het verzoekschrift een vervolg en werden 

1,9 miljoen handtekeningen overhandigd aan de Commissie Verzoekschriften. 

Het Europees Parlement ging hierop in, in resolutie 2003/2078
231

. Het loont de moeite om hier de 

overwegingen te overlopen. Zij erkennen dat het bushmeatprobleem ernstige gevolgen heeft voor de 
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biodiversiteit in de wereld, voor het levensonderhoud van tal van mensen en voor de duurzame 

ontwikkeling. Het Parlement ziet het bushmeatprobleem als een probleem dat vooral van invloed is 

op grote zoogdieren, zoals de Afrikaanse mensapen (gorilla, chimpansee, bonobo). Dit kan in de 

nabije toekomst resulteren in het uitsterven van een aantal soorten, zowel plaatselijk als regionaal en 

nationaal. Het neemt daarbij in rekening dat miljoenen mensen afhankelijk zijn van in het wild 

levende dieren, die een belangrijk onderdeel uitmaken van hun dagelijkse menu en hun 

levensonderhoud, en dat de al te intensieve exploitatie daarvan hen voor altijd zal beroven van deze 

bron van voedsel en inkomsten. Het benadrukt tevens dat het ongecontroleerd gebruik van wilde 

dieren een gevaar voor de volksgezondheid kan vormen, omdat dieren dragers kunnen zijn van 

ziekten, waardoor in sommige gevallen mensen en primaten een dodelijke infectie kunnen oplopen, 

zoals Ebola, HIV en apenpokken. Bovendien breidt de internationale illegale handel in bushmeat zich 

uit omwille van de groei van de bevolking, door armoede, slecht bestuur, onwetendheid over de 

omvang en de gevolgen van de achteruitgang van in het wild levende dieren en de commercialisering 

van de consumptie en de distributie van bushmeat. Deze uitbreiding leidt tot een toename van de 

import in de lidstaten van de Unie. Bovendien is in een aantal landen waar bushmeat wordt 

verhandeld de wetgeving op zich voldoende, maar wordt deze vaak niet ten uitvoer gelegd door het 

ontbreken van de politieke wil, de financiële middelen, de kennis en de capaciteit. 

Het Parlement herhaalt ook nog eens dat alle soorten mensapen en andere diersoorten die als 

bushmeat worden gebruikt, zoals olifanten, beschermd worden door internationale verdragen, zoals 

het CITES- en het CMS-verdrag. 

Het Europees Parlement dringt er in deze resolutie bij de Commissie op aan om een strategisch 

actieplan van de Unie op te stellen. Het Parlement voorziet allerlei alternatieve maatregelen zoals 

steun voor ecotoerisme om zo de plaatselijke gemeenschap te stimuleren om bedreigde soorten te 

beschermen. Een andere alternatieve maatregel die het Parlement voorziet is hulp bieden aan de 

gemeenschappen die van oudsher bushmeat als hun belangrijkste bron van eiwitten hebben, 

teneinde middelen te ontwikkelen die hen in staat stellen om zich ander voedsel aan te schaffen. 

Het Europees Parlement schetst hier nog eens de gehele problematiek in een notendop. Het wekt 

verwondering dat er geen reactie van de Commissie werd teruggevonden.  
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7. EINDBESLUIT EN AANBEVELINGEN VOOR DE TOEKOMST 

De internationale handel blijft in toenemende mate druk uitoefenen op verschillende in het wild 

voorkomende soorten. De grotere vraag naar deze soorten is het gevolg van een stijgend niveau van 

welvaart, toerisme en de toegenomen consumptie van een aantal wilde diersoorten. Met name de 

illegale handel heeft zich de laatste decennia fors verspreid. Dit doet vermoeden dat de huidige 

regulering ineffectief is. Op het internationale niveau wordt deze handel gereguleerd door CITES. De 

zwakheden werden uitvoerig besproken en het is duidelijk dat de nationale implementatie en de 

nationale handhaving inderdaad al te vaak te wensen overlaten.  

Om de illegale handel in bedreigde soorten tegen te gaan, zijn duidelijk meer afschrikwekkende 

sancties nodig. Nu is het al te vaak een “makkelijk” misdrijf: de daders komen er veelal goedkoop 

vanaf, en met de hoge winsten voor ogen zullen ze niet snel geneigd zijn om de illegale handel te 

staken. Precies omdat het aanbod door de actie van CITES beperkter wordt, en de vraag dezelfde 

blijft, bloeit de illegale handel. De vraag is dan of CITES hierop een antwoord kan bieden.  

Het is gebleken dat CITES ook zelf deze zwakheden inziet en wil aanpakken. We zien keer op keer 

dat CITES oplossingen voor nieuwe problemen en evoluties voorziet in haar resoluties. Resoluties zijn 

niet algemeen bindend maar blijken toch algemeen gevolgd te worden. Dat heeft als voordeel dat ze 

zeer ad rem kan reageren en het hele systeem zeer flexibel is. Zo kwam het project voor de herziening 

van aanzienlijke handel tot stand nadat gebleken was dat de implementatie van de “non-detrimental 

findings” voor bijlage II-soorten allesbehalve vlot verliep. Ook wanneer de handel in bushmeat almaar 

bedreigender werd voor de diersoorten, trad CITES op via een resolutie. Bovendien dragen de nauwe 

contacten van CITES met organisaties als IUCN en TRAFFIC, alsook met de secretariaten van andere 

milieuverdragen, zeker bij tot het welslagen. 

Het Europees beleid is op dat vlak iets minder flexibel maar daarom niet minder effectief. De 

ontwikkeling van een strengere, specifiek Europese implementatieverordening van CITES bleek een 

noodzaak. Zij biedt een stevige basis en de EU gebruikte haar positie om de nationale implementatie 

in haar lidstaten te harmoniseren. Zo zijn de lidstaten verplicht om tegen eind december 2010 

afschrikwekkende strafrechtelijke sancties in te stellen.  

In deze masterproef is een poging gedaan om het brede plaatje te bekijken. Niet enkel de 

wetgeving werd onder de loep genomen maar ook de knelpunten in de praktijk. De verschillende 

actoren die werkzaam zijn op het terrein van de besproken problematiek, zowel de administratieve 

instantie als de douane en de “objectieve” waarnemende organisatie, zijn van oordeel dat het gaat 

om een grotendeels effectieve regulering, die evenwel enkele aanpassingen behoeft. Ze zijn van 
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mening dat de politieke wil en de financiële middelen daartoe alsnog tekortschieten. Hun inschatting, 

op grond van competentie en ervaring, werpt mijns inziens het zwaarste gewicht in de schaal.  

Een algemene conclusie is dat de verzekerde werking van de drie onderzochte niveaus - het 

internationale verdrag, de Europese verordeningen en de Belgische implementatie - in de praktijk stuk 

voor stuk afhangen van de kwaliteit en inzet van doelgericht werkende mensen en organisaties. Zij 

zijn het die het klimaat scheppen voor het voorbereiden, afdwingen en doen respecteren van een 

intelligente regelgeving om de illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten langzaam maar 

zeker terug te dringen. 

Na het bekijken van al de verschillende aspecten tijdens dit onderzoek, lijken enkele aanbevelingen 

op hun plaats. Zo werd het duidelijk dat de grenzen beter uitgerust moeten worden en meer 

middelen nodig zijn voor de controle en vervolging van CITES-inbreuken. Het gebrek aan financiële 

middelen is een knelpunt dat terugkomt in heel deze problematiek. Idealiter zouden bovendien alle 

met uitsterven bedreigde soorten die door de handel worden getroffen, in bijlage I van het CITES-

verdrag moeten opgenomen worden. We zien meteen dat dit nagenoeg onmogelijk te bereiken is in 

onze, door economische drijfveren gestuurde wereld. Zo zal het een aantal staten altijd aan middelen 

ontbreken, omdat er gewoonweg andere prioriteiten gesteld worden.  

Andere aanbevelingen vergen minder inspanning. Als men in staat zou zijn om met media- en 

sensibiliseringscampagnes het publieke bewustzijn te verhogen, zou de politiek onvermijdelijk volgen. 

Het feit dat rechters/onderzoeksrechters zich vaak niet bewust zijn van de problematiek, zou kunnen 

verholpen worden door hen tijdens hun opleiding met de materie vertrouwd te maken. Het 

overnemen van het TWIX-mechanisme op het internationale niveau zou een verbetering betekenen 

op het vlak van de coördinatie tussen de verschillende controleautoriteiten. TRAFFIC wees erop dat 

het sociale aspect in de toekomst nog meer in rekening gebracht moet worden, zodat men in de 

doorgaans arme landen van herkomst alternatieven ziet voor de illegale handel, en de handelsstroom 

naar de rijkere landen aan de bron gestopt wordt.  
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BIJLAGE 3 
Bron: Pol Meuleneire 

Cites cases in 2008: 

 
1 BZ2008/100 1 turtle Cameroon France 
2 BZ2008/102 1 skull, 2 skins flying dog Phillipines Belgium 
3 BZ2008/103 17 wallets in python, varane, … Thailand Belgium 
4 BZ2008/91 1 pillow in python Ghana Belgium 
5 BZ2008/92 1 skull from crocodile Thailand Belgium 
6 BZ2008/97 8 statues in ivory, 2 in hippo Bujumbura Brazil 
7 BZ5008/253 2 cactus Thailand Belgium 
8 BZ2008/387 1 statue in ivory Burundi Tsechie 
9 BZ2008/388 1 statue in ivory Burundi Spain 
10 BZ2008/389 1 statue in ivory Burundi Brazil 
11 BZ2008/390 1 statue in ivory Burundi Austria 
12 BZ2008/401 1 statue in ivory Burundi Spanje 
13 BZ2008/402 4 orchids Thaïland Belgium 
14 BZ2008/634 41 handbags in python, 12 belts Malaysia Belgium 
15 BZ2008/679 2 orchids Thailand Belgium 
16 BZ2008/680 1 orchid Thailand Belgium 
17 BZ2008/681 4 orchids Thailand Belgium 
18 BZ2008/682 5 orchids Thailand Belgium 
19 BZ2008/687 5 orchids Vietnam Belgium 
20 BZ2008/759 1 hippo teeth Zuid-Afrika Belgium 
21 BZ2008/793 3 cacti Thailand Belgium 
22 BZ2008/812 6 hippo teethe Burundi Greece 
23 BZ2008/849 1 orchid Thailand Belgium 
24 BZ2008/850 3 cacti Thailand Belgium 
25 BZ2008/851 4 turtles (shields) Congo Germany 
26 BZ2008/852 1 turtle (shield) Guatemala Belgium 
27 BZ2008/853 1 crocodile (skull) Thailand Belgium 
28 BZ2008/854 1 crocodile (skull) Thailand Belgium 
29 BZ2008/855 6 wallets (Naja and python) Thailand Belgium 
30 BZ2008/858 3 Wallets and 5 belts in leopard, 9 belts 

and 2 wallets in croco, 5 wallets and 2 
belts in Boa  

Bolivia Spain 

31 BZ2008/886 50 pair of shoes, 50 wallets, 50 belts and 
44 handbags in python 

Senegal  Italia 

32 BZ2008/890 1 skull (turtle) Uruguay Belgium 
33 BZ2008/891 3 Belts in croco Thailand Belgium 
34 BZ2008/892 1 shield of turtle Burundi  Belgium 
35 BZ2008/893 1 mask in ivory Burundi Mexico 
36 BZ2008/894 22 bottles from snakewine Laos  Belgium 
37 BZ2008/895 135 gr of coral Indonesia Belgium 
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38 BZ2008/896 1 belt in boa Bolivia Belgium 
39 BZ2008/904 12 orchids Thailand Belgium 
40 BZ2008/920 12 waxballs, 300 pills: TCM China Belgium 
41 BZ2008/921 500 moxa’s: TCM China Belgium 
42 BZ2008/922 5 cacti  Thailand Belgium 
43 BZ2008/942 1 skull of monkey Philippines Belgium 

Cites cases in 2009: 
1 BZ2009/024 1 portefeuille, sleutelh en riem in croco Thailand Belgium 
2 BZ2009/025 1 beeldje in ivoor Burundi Brasil 
3 BZ2009/026 3 paar schoenen, python en croco Madagascar Belgium 
4 BZ2009/027 TCM – 500g China Belgium 
5 BZ2009/028 TCM – 10 stuks China Belgium 
6 BZ2009/029 TCM – 20 poeders China  Belgium 
7 BZ2009/030 TCM - 270 capsules China Belgium 
8 BZ2009/031 TCM – 20 waxballs China  Cyprus 
9 BZ2009/032 TCM – 120 pillen, 3 zakjes poeder China Belgium 
10 BZ2009/078 TCM – 1000 tabletten Vietnam Belgium 
11 BZ2009/175 2 portefeuilles in python Thailand Belgium 
12 BZ2009/177 1 opgezette python Canada Belgium 
13 BZ2009/178 1 fles slangenwijn Thailand Belgium 
14 BZ2009/180 1 fles slangenwijn Thailand Belgium 
15 BZ2009/204 TCM – 360 tabletten China Belgium 
16 BZ2009/208 TCM – 2 potten, 200 g Canada Belgium 
17 BZ2009/210 TCM – 60 tabletten China Belgium 
18 BZ2009/211 TCM – krokodillezalf, 3 potten Zuid-Afrika Belgium 
19 BZ2009/212 TCM – 480 tabletten China  Belgium 
20 BZ2009/217 6 orchideeën Thailand Belgium 
21 BZ2009/218 21 orchideeën, bulben Thailand Belgium 
22 BZ2009/253 TCM – 288 tabletten China Belgium 
23 BZ2009/288 3 orchideeën Thailand Belgium 
24 BZ2009/289 TCM - 276 Hoodia capule’s USA Belgium 
25 BZ2009/290 24 cactussen Thailand Belgium 
26 BZ2009/295 2 orchideeën Thaïland Belgium 
27 BZ2009/296 1 handtas in croco  Thailand  Belgium 
28 BZ2009/306 orhideeën Vietnam Belgium 
29 BZ2009/297 TCM - 20 waxballs China Belgium 
30 BZ2009/306 4 orchideeën Vietnam Belgium 
31 BZ2009/383 TCM - 5 plaasters China Belgium 
32 BZ2009/424 TCM - 1 doos Amerikaanse Ginseng China Belgium 
33 BZ2009/439 TCM - 130 waxballs China Belgium 
34 BZ2009/440 TCM – 96 tabletten China  Belgium 
35 BZ2009/484 TCM – 15 plaasters China Belgium 
36 BZ2009/498 TCM – 2 dozen Amerikaanse Ginseng China Belgium 
37 BZ2009/579 TCM – 48 pillen China Belgium 
38 BZ2009/589 TCM – Amerikaanse Ginseng: 160 g China  Belgium 
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39 BZ2009/592 3 cactussen Thailand Belgium 
40 BZ2009/593 TCM – 917 g pillen China Belgium 
41 BZ2009/638 TCM – 48 waxballen China  Belgium 
42 BZ2009/658 Hoodia capsules – 60 - USA Belgium 
43 BZ2009/659 Hoodia capsules – 60 - USA Belgium 
44 BZ2009/661 Hoodia capsules – 30 - USA Belgium 
45 BZ2009/680 1 fles slangenwijn Vietnam Belgium 
46 BZ2009/682 1 paar laarzen in croco Thailand Belgium 
47 BZ2009/683 1 fles slangenwijn Thailand Belgium 
48 BZ2009/684 2 flessen slangenwijn Thailand Belgium 
49 BZ20009/687 180 tabletten met Prunus Africanus USA Belgium 
50 BZ2009/691 3 koppen van krokodil JNB Belgium 
51 BZ2009/725 210 Hoodia capsule’s,118,2 ml Hoodia USA Belgium 
52 BZ2009/726 60 Hoodia capsule’s USA Belgium 
53 BZ2009/727 120 Hoodia capsule’s USA Belgium 
54 BZ2009/735 2 schedels van nijlpaarden Mali Belgium 
55 BZ2009/737 600 Hoodia capsule’s USA Belgium 
56 BZ2009/761 180 tabletten met Prunus Africanus USA Belgium 
57 BZ2009/762 120 Hoodia capsule’s USA Belgium 
58 BZ2009/781 1 mes met delen in ivoor Peru Belgium 
59 BZ2009/804 120 Hoodia capsules USA Belgium 
60 BZ2009/805 120 Hoodia capsules USA Belgium 
61 BZ2009/824 11 orchideeën China Belgium 
62 BZ2009/827 180 pillen met Prunus Africanus USA Belgium 
63 BZ2009/873 24 tabletten met woestijnbremraap China Belgium 
64 BZ2009/874 1 handtas in krokodil Thailand Belgium 
65 BZ2009/875 1 handtas in krokodil Thailand Belgium 
66 BZ2009/886 9 orchideeën China Belgium 
67 BZ2009/887 2 orchideeën China  Belgium 
68 BZ2009/888 11 orchideeën China Belgium 
69 BZ2009/935 2 flacons met beregal China Belgium 
70 BZ2009/982 1 cactus Thailand Belgium 
71 BZ2009/996 11 orchideeën (bulben) Thaïland Belgium 
72 BZ2009/999 19 stuks ivoor (18 kg) Belgium Libanon 
73 BZ2009/1026 2 handtassent delen van krokodil Guinée France 
74 BZ2009/1030 1 schedel van zeeschildpad Uruguay Belgium 
75 BZ2009/1032 1 schedel van zeeschildpad Uruguay Belgium 
76 BZ2009/1040 30 zakjes met TCM China Belgium 
77 BZ2009/1125 90 tabletten met Hoodia USA België 
78 BZ2009/1160 60 tabletten met Pygeum Africanum USA België 
79 BZ2009/1162 60 tabletten met Pygeum Africanum USA België 
80 BZ2009/1178 237,5 g Amerikaanse Ginseng China België 
81 BZ2009/1189 1 apeschedel Indonesië België 
82 BZ2009/1237 300 tabletten met Pygeum Africanum USA België 
83 BZ2009/1244 540 tabletten met Pygeum Africanum USA België 
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84 BZ2009/1266 210 capsule’s met Hoodia , Aloe Ferox  USA België 
85 BZ2009/1320 6 orchideeën Bangkok België 
86 BZ2009/1344 60 tabletten met Pygeum Africanus USA België 
87 BZ2009/1345 120 capsule’s met Pygeum. USA België 
88 BZ2009/1361 6 orchideeën Thailand België 
89 BZ2009/1362 5 orchideeën Thailand  Belgie 
90 BZ2009/1363 4 orchideeën Thailand  België 
91 BZ2009/1368 50 doosjes TCM (saussurea costus) China België 
92 BZ2009/1395 20 waxballen  China België 
93 BZ2009/1440 5 orchideeën Thailand Belgiê 
94 BZ2009/1441 1 orchidee Thailand België 
95 BZ2009/1458 60 tabletten met Pygeum Bark USA België 
96 BZ2009/1459 2 orchideeën Thaïland België 
97 BZ2009/1460 1 orchidee Thaïland Belgiê 
98 BZ2009/1471 60 pillen met Hoodia USA België 
99 BZ2009/1472 8 orchideeën Thaïland België 
100. BZ2009/1474 90 capsule’s met Pygeum Africanum USA België 
101. BZ2009/1484 480 capsules Hoodia extract USA België 
102. BZ2009/1485 42 zakjes met Hoodia USA België 
103. BZ2009/1487 3 cactussen Thailand België 
104. BZ2009/1488 1 orchidee Thailand België 
105. BZ2009/1489 11 orchideeën Thailand België 
106. BZ2009/1490 1 orchidee Thailand België 
107. BZ2009/1503 90 capsules met Hoodia N. Zeeland België 
108. BZ2009/1507 1 beeldje in ivoor (452 g) Burundi België 
109. BZ2009/1508 2 beeldjes in ivoor Burundi Spanje 
110. BZ2009/1509 1 schedel van krokodil Uruguay België 
111. BZ2009/1516 42 zakjes met Hoodia USA België 
112. BZ2009/1520 2260 pillen met TCM China Belgiê 
113. BZ2009/1527 131 kg levend koraal Indonesië België 
114. BZ2009/1528 60 capsules met Hoodia USA België 
115. BZ2009/1530 14,340 kg met TCM China België 
116. BZ2009/1532 240 tabletten Hoodia, 180 Aloë Ferox  USA België 
117. BZ2009/1533 600 tabletten met Prunus Africanus  USA Belgiê 
118. BZ2009/1540 2500 pillen, 50 waxballen (TCM) China België 
119. BZ2009/1541 25 portefeuilles in croco Cambodja België 
120. BZ2009/1550 12 zakjes TCM China België 
121. BZ2009/1568 200 tabletten prunus africanus USA België 
122. BZ2009/1572 120 Hoodia capsule’s USA België 
123. BZ2009/1573 90 capsule’s Prunus Africanus USA België 
124. BZ2009/1581 1 cactus Thailand België 
125. BZ2009/1584 3 orchideeën Thaïland België 
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Cites cases in 2010: 
1 BZ2010/005 360 capsules met Pygeum Africanus USA BRU 
2 BZ2010/025 378 capsules met Hoodia USA BRU 
3 BZ2010/030 1 orchidee BKK BRU 
4 BZ2010/0031 TCM -360 pillen met China BRU 
5 BZ2010/032 1 apeschedel Cameroon BRU 
6 BZ2010033 1 portefeuille in croco Hong Kong BRU 
7 BZ2010/034 TCM -30 poeders China BRU 
8 BZ2010/044 1 zeepaardje BKK BRU 
9 BZ2010/047 TCM - 2 stuks  China BRU 
10 BZ 2010/052 360 capsules met Hoodia US BRU 
11 BZ2010/053 60 tabletten met Hoodia US BRU 
12 BZ2010/054 180 tabletten met Hoodia US BRU 
13 BZ2010/055 6 orchideeën BKK BRU 
14 BZ2010/058 Otter, bear and wolf skin Canada BRU 
15 BZ2010/061 Jachttrofee: hippo + baboon Uganda Spain 
16 BZ2010/066 1 wervel van walvis Oman BRU 
17 BZ2010/072 2 zakjes met Amerikaanse Ginseng Canada BRU 
18 BZ2010/095 66 waxballen: Panthera en Gastrodia China BRU 
19 BZ2010/096 8 plaasters (muskus) China BRU 
20 BZ2010/102 230 beeldjes in ivoor Congo BRU 
21 BZ2010/103 300 tabletten Hoodia USA BRU 
22 BZ2010/121 40 zakjes met poeder (Saussurea costus) China  BRU 
23 BZ2010/123 1 orchidee BKK BRU 
24 BZ2010/124 3 orchideeën BKK BRU 
25 BZ2010/125 5 orchideeën BKK BRU 
26 BZ2010/126 5 orchideeën BKK BRU 
27 BZ2010/127 8 orchideeën BKK BRU 
28 BZ2010/128 33 orchideeën BKK BRU 
29 BZ2010/129 60 capsule’s met woestijnbremraap China BRU 
30 BZ2010/    
31 BZ2010/    
32 BZ2010/    
33 BZ2010/    
34 BZ2010/    
35 BZ2010/    
36 BZ2010/    
37 BZ2010/    
38 BZ2010/    
39 BZ2010/    
40 BZ2010/    
41 BZ2010/    
42 BZ2010/    
43 BZ2010/    
44 BZ2010/    
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BIJLAGE 4  
Bron: Pol Meuleneire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brussels airport:             22/09/2004     
A cargo shipment, sent from Guinée, (Conakry) and destined for Denmark,  
contained 5 birds (Great blue Touraco), Cites listed (III). Unfortunately for 
the importer are they listed on B (EU regulation 1497/2003). 
No Cites licences were with the shipment. The birds are confiscated and 
carried over to the Antwerp Zoo.  

FOD -  Finance 
Customs and Excise 
GAD – team (Group anti drugs) 
Building 706 – office: 7550 
Airport Cargo 
1931 Zaventem 
Tel.: 0032-2-753.48.60 
Fax.: 0032-2-751.53.99 
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Bron: Pol Meuleneire 

 
 

 
 

     

 
 

     
 
IVORY SEIZURE OF 684 KGS – September 29, 2009 
A total of 684 Kgs of raw Ivory was seized at Jomo Kenyatta International Airport on 29-9-2009, by Kenya 

Customs Officers.  The ivory which, was wrapped with foil papers and concealed in four wooden boxes 

had been declared as Polishing Bench. Its origin was Kenya and final destination was Thailand through 
Ethiopia aboard Ethiopia Airline.  A similar consignment exported over the weekend was intercepted in 

Ethiopia. We would like to draw enforcement officers’ attention to the concealment method 

(foil paper). CITES Alert 01/2008. 
RILO-ESA 

1st Foor, Forodha House, 

Upper Hill, Ngong Road, 

P.O.B0X 72236 – 00200 city square 
Nairobi, Kenya 

Phone:+254-20-2719234/2719453 

Fax: 254-20-2717720 
E-mail:rilo.esa@kra.go.ke 

 

 

 


