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Dit rapport bevat het eindverslag van een onderzoek naar de organisatie, 

structuur en ontwikkeling van de legate en illegale dierenhandel in Nederland. 

Het onderzoek kon worden gerealiseerd dankzij een opdratht van het 

Ministerie van Justitie (Sector Onderzoek & Analyse, Directie Beleid). 



Onderzoek naar de organisatiestructuren van 

de legale en illegale dierenhandel 



Wet oog ziet meer dan de tong zest. 

De tong zegt minder dun de geest denkt" 

Wallace Stevens (1879- 1955). 



Voorwoord 

Dit rapport is totstandgekomen naar aanleiding van een onderzoek naar de 

ontwikkelingen, organisatie en structuren van de dierenhandel in Nederland. 
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informatie. 
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Hoofdstuk 1 

Doel, opzet en methoden van het onderzoek 

A 
In §1.1 wordt de aanleiding tot het onderzoek gememoreerd. 
Onder §1.2 wordt de actualiteit van het onderwerp geMustreerd. 
In §1.3 zijn de vraagstellingen van het onderzoek opgenomen en toegelicht. 
In §1.4 en §1.5 worden de opzet en methoden van het onderzoek besproken. 
Hoofdstuk 1 wordt afgesloten met een leeswijzer (§1.6). 

§1.1. Aanleiding tot onderzoek 

Georganiseerde tnisdaad is een criminaliteitsvorrn die tegenwoorthg zeer in de 
belangstelling staat. Daarbij wordt meestal aan drugs gedacht. De bestrijding 
van de drugshandel heeft daardoor e,en hoge prioriteit. Als gevolg daarvan 
heeft men de laatste jaren een beter inzicht kunnen krijgen over de structuren 
en de mate van organisatie van de drugshandel en is de kennis hieromtrent 
aanzienlijk vergrootl. 
In het kader van georganiseerde misdaad worden tevens vrouwenhandel, 
wapenhandel, afvalhandel en de handel in beschermde en bedreigde 
diersoorten genoemd 2 . De twee laatstgenoemde, althans de hieruit 
voortkomende delicten, worden sinds eind jaren tachtig betiteld als de 
zogenaamde "zware milieucriminaliteit". Kennis van en ervaring met dit 
onderwerp is over het algemeen schaars en is geconcentreerd bij een kleine 
groep specialisten. In beginsel werd de meeste informatie omtrent deze 
onderwerpen verstrekt door natuurbeschermingsorganisaties en een aantal 
geinteresseerde journalisten. 
Om een beter totaalbeeld te krijgen, ontstond de behoefte aan een onderzoek 
naar de organisatie en de structuren van de handel in bedreigde en beschermde 
diersoorten. Besloten werd tot een beschrijvend onderzoek met een veldstudie 
als basis, dat aangevuld zou worden met inforrnatie van politie en justitie. De 
uitvoering van het onderzoek vond plaats in de periode van 1 juli 1994 tot 
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eind december 1995 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden, in 
opdracht van het Ministerie van Justitie. Het onderzoek vindt zijn aansluiting 
bij een recentelijk afgesloten onderzoek naar diverse vormen van zware 
milieucriminaliteit uitgevoerd door het WODC/B&A (Ministerie van Justitie) 3  
en bij het zogeheten "CITES-project". 

§1.2. Actualiteit van het onderwerp 

Reeds tientallen jaren komen berichten in de media, allere-erst en voomamelijk 
afkomstig vanuit de hoek van de natuurbeschermingsorganisaties, over de 
omvang van de internationale handel in bedreigde diet -- en plantesoorten, de 
mate van illegaliteit, sterftecijfers tijdens transporten, welzijn en huisvesting. 
Een aanzienlijk aantal jaren kaarten verscheidene natuurbeschermings-
organisaties dit onderwerp bij de politiek aan. Ofschoon deze organisaties al 
vroeg gehoor krijgen bij een groot deel van de bevolking, laat de politiek pas 
later van zich horen. 
Toch stamt de eerste Nederlandse natuurbeschermingswetgeving reeds uit het 
begin van deze eeuw. De eerste wetten waren geconcentreerd op de 
bescherming van inheemse- of Europese soorten en waren derhalve niet 
bedoeld om exotische dieren te beschermen. De eerste 
natuurbeschermingswetten met betrekking tot de regulering van de handel in 
exotische dieren ontstonden in de jaren zestig en zeventig. Rond deze tijd zijn 
eveneens de meeste intemationale afspraken, overeenkomsten en verdragen 
tot stand gekomen op Europees en mondiaal niveau 5 . 
In 1992 wordt een eerste officieel rapport gepubliceerd door de divisie CRI 
(afdeling milieucriminaliteit), waarbij zij als eerste het criminaliteitsbeeld 
beschrijven van de handel in bedreigde en beschermde dier- en 
plantesoorten 6. Het rapport veroorzaakte enige opschudding. In een 
sneltreinvaart komen allerlei instanties die betrokken zijn bij de controle op de 
handel in exotische dieren en planten in de publiciteit. Ook in het 
dierenhandelscircuit en bij de liefhebbers begint het onrustiger te worden. De 
meningen blijken uiteen te lopen: waar de 66n vindt dat de illegale handel nu 
maar eens moet worden uitgebannen ter bevordering van de legale handeP, 
vindt de ander dat er helemaal geen sprake is van illegale handel. 
Zowel tat de hoek van de natuurbeschermingsorganisaties als uit de hoek van 
de handelaren en liefhebbers wordt, uiteraard berustend op verschillende 
belangen, scherpe kritiek geuit op de Nederlandse wetgeving en het beleid 
met betrekking tot de regulering van de handel in exotische dieren en planten. 
Eveneens wordt de effectiviteit van het controle- en handhavingsapparaat 
onder de loep genomen. Het blijkt dat het controleren en handhaven van 



milieudelicten een uiterst moeilijk en zeer tijdrovend karwei is, dat een heel 
scala van specialistische kennis vereist 8 . 
Ofschoon de politieke druk begin jaren negentig zwaarder wordt en een groot 
aantal politiekorpsen extra ruimte gaat reserveren om de zware 
milieucriminaliteit in hun takenpakket op te nemen 9 , lijkt het gehele 
introductieproces van de milieucriminaliteit traag te verlopen en komt slechts 
moeizaam van de grond. Ontoegankelijkheid en onduidelijkheid van de 
milieuproblematiek en gebrek aan specialistische kennis lijken mede de 
oorzaken te zijn van de traagheid van het introductieproces. Traditionele 
opsporingstechnieken zijn daarbij soms moeilijk toepasbaar. 

§1.3. Doel van het onderzoek en vraagstellingen 

1.3.1. DOEL 
Het doel van het onderzoek is een zo goed mogelijk en meer systematisch 
beeld te geven van de ontwikkelingen, de structuren en de organisatie van de 
Nederlandse handel in beschermde en bedreigde diersoorten. 

Dit onderzoek is een eerste studie naar de dierenhandel, waarbij zoveel 
mogelijk fragmentarisch aanwezige informatie bij elkaar is verzameld en 
geordend rond een viertal vraagstellingen. 

1.3.2. VRAAGSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK 
Onder de titel: "Onderzoek naar de structuren, organisatie en ontvvikkeling in 
de bonafide en malafide handel in bedreigde diersoorten" staan de volgende 
vraagstellingen centraal: 

Vraagstelling I: 
Hoe zit de structuur  van de bonafide- en malafide dierenhandel 
in elkaar, inclusief het verstrengelde "grijze circuit"? 
Subvragen:  
1- Hoe gestructureerd of georganiseerd is de dierenhandel? 
2- Hoe komt deze tot stand en hoe wordt deze onderhouden? 
3- Waar liggen de grenzen van malafide en bonafide, wat is het verschil 

en hoe komt het tot stand? 
4- Wat zijn de oorzaken voor de verstrengeling van de legale en illegale 

handel? 
5- Is er sprake van georganiseerde misdaad in de dierenhandel? 

3 



Toelichting 

De dierenhandel wordt gekenmerkt door het bestaan van een legale handel en 
een illegale handel als twee uitersten, met daartussen het verstrengelde "grijze 
circuit". 
> 	Onder leg* dierenhandel  worth verstaan: handel in dieren volgens de 

vastgestelde regels van de natuurbeschermingswetten. 
> 	Onder illegale dierenhandel  wordt verstaan: handel in dieren in strijd 

met de in de natuurbeschermingswetten vastgestelde verboden. 

Indien bij de handel in dieren gebruik wordt gemaakt van bepaalde ernstige 
vormen van criminaliteit kan er sprake zijn van "zware milieucriminaliteit". 
Tevens worden er speculaties gedaan over koppelingen met de 
"georganiseerde criminaliteit" 1O  Urn hierover uitspraken te lcunnen doen moet 
allereerst inzicht worden verkregen in de legale structuur van de dierenhandel. 

Vraagstelling H: 
Hoe zit de afzetmarkt  in elkaar? 
Subvragen:  
1- Wat is de afzetmarkt? 
2- Wat is de ml van deze afzeunarkt voor de handel en hoe groot is deze 

ml? 
3- Hoe functioneert deze afzetmarkt? 
4- Wie is de afnemer? 

Toelichting 
Cr 

, Elke vorm van handel bestaat uit een aanbodzijde en een afzetzijde. Bij de 
handel in exotische dieren is de aanbodmarkt in de meeste gevallen in diverse 
exotische landen gelegen, waar inheemse dieren als handelswaar op de markt 
worden gebracht. De afzetmarkt ofwel vraagmarkt bestaat uit een aantal 
Westerse landen, waar het houden van exotische dieren populair is. 

Ad vraagstellingen I & II:  
1- Wat is de omvang van de (illegale) dierenhandel? 
2- Wat is de rol van Nederland? 
3- Zijn er wettelijke regelingen in het buitenland en hoe is de naleving 

daarvan? 

Toelichting 

De omvang van de legale handel voor wat betreft de vergunningplichtige 
soorten is bekend, aangezien elk land dat de CITES (Convention on 
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International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, zie 
hs.2.) heeft bekrachtigd, zich gelijktijdig heeft verplicht tot het hebben van 
een centraal bureau van waaruit vergunningen worden verleend en 
geregistreerd. Elk land is verplicht een jaarrapportage te publiceren over het 
aantal aangevraagde en verleende vergunningen. 
De omvang van de illegale handel is moeilijk in te schatten, aangezien het 
buiten ons gezichtsveld plaatsvindt. Enkele natuurbeschermingsorganisaties 
wagen zich aan een aantal ruwe schattingen om toch een zekere indruk te 
geven van de omvang. Meestal worden aantallen genoemd van enkele 
duizenden of tienduizenden exemplaren per soort per jaar 11 . Daarnaast kan 
het aantal inbeslaggenomen dieren per jaar een indicatie geven over de 
omvang van de illegale dierenhandel. Het blijven allen slechts indicaties. 
Nederland wordt voor zowel de legale als de illegale handel beschouwd als 
het belangrijkste Westerse doorvoerland 12. 

Vraagstelling III: 
Is het mogelijk een soort structuurschets  op te stellen van 
verschillende typen handelaren en hun organisatie  om een beter 
inzicht te verkrijgen in deze materie? 
Subvragen:  
1- Hoe komen misdadige organisaties tot stand? 
2- Hoe en waardoor worden deze organisaties onderhouden? 
3- Hoe blijven deze organisaties gehandhaafd? 
4- Verschillen deze organisaties van andere meer bekende georganiseerde 

misdadige handelsvormen? 
5- Wat zijn de drijfveren en motieven voor een handelaar? 
6- Hoe is de houding en het gedrag van een handelaar? 
7- Hoe hanteren handelaren dilemma's en conflicten? 

Toelichting 

In literatuur over drugshandel wordt gedifferentieerd naar soorten van 
ondernemingen, mate aan hierarchische structuur, duur van de georganiseerde 
samenwerking, etc.. De handel in bedreigde diersoorten wordt soms 
aangeduid als de op een na meest lucratieve vorm van handel, waarmee veel 
geld kan worden verdiend en met een hoog niveau van organisatie. 
Aangezien er weinig op schrift staat over de structuren en organisatie van de 
dierenhandel kan een vergelijking met andere vormen van handel een zinvolle 
bijdrage leveren om de eigen aard van de dierenhandel in kaart te brengen. 
Immers dan kunnen overeenkomsten en verschillen naast elkaar worden 
gelegd en conclusies worden getrokken. Een eerder uitgevoerd onderzoek met 
veel overeenkomsten in aanpak en methode over de structuren en organisatie 
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in de drugshandel, kan een goed referentiekader zijn voor dit onderdeel van 
het onderzoek 13 . 

Vraagstelling IV: 
Op welke manier kan het beste een controleerbaar en 
betrouwbaar netwerk opgezet en opgebouwd worden om de 
illegale dierenhandel in de toekomst tegen te gaan? 

Toelichting 

Daar tijdens dit onderzoek de problematiek vanuit verschillende invalshoeken 
is bekeken worth een beter totaalbeeld ontwikkeld omtrent de handel in 
bedreigde en beschemide diersoorten in wisselwerldng met wetgeving, 
handhaving en controle. Op grond van de resultaten uit dit onderzoek zullen 
aanbevelingen voor verbetering worden gegeven. 

§1.4. Opzet en beperkingen van het onderzoek 

1.4.1. OPZET 
Het onderzoek heeft in twee perioden plaatsgevonden: een korte periode voor 
het vooronderzoek (juli 1994-december 1994) gevolgd door een lange periode 
voor het hoofdonderzoek (januari 1995- december 1995). De periode van het 
vooronderzoek is gebruikt om literatuur en informatie te verzamelen bij 
diverse instanties en organisaties, om het dierenhandelscircuit te verkennen en 
om een inschatting te maken over de uitvoerbaarheid van de activiteiten in het 
hoofdonderzoek. Van het begin af aan is daarbij gebruik gemaakt van 
interviews met diverse instanties en personen die op verschillende wijzen 
betrokken zijn bij de dierenhandel. Tijdens het hoofdonderzoek zijn de 
interviews uitgebreid. Naast interviews is in deze periode tevens gebruik 
gem aakt van justitiele gegevens en informatie. 

1.4.2. BEPERIUNGEN 
•De dierenhandel is te onderscheiden in een aantal specialisaties. Als 
voomaamste specialisaties worden genoemd: de vogelhandel, de handel in 
zoogdieren, de handel in reptielen en amfibieen en de handel in vissen. Een 
niet tot de dierenhandel behorende maar wel daaraan nauw verbonden 
specialisatie is de handel in beschermde plantesoorten. Zoals reeds uit het 
vooronderzoek bleek behoeven deze specialisaties niet strikt gekoppeld te zijn 
aan specifieke netwerken. 
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In de loop van het onderzoek is de nadruk komen te liggen op de: 
1.) vogelhandel  
2.) de handel in amfibieen en reptielen  
3.) de handel in zoogdieren.  
Aan de handel in vissen en planten is tijdens dit onderzoek minder aandacht 
besteed. De nadruk op deze specialisaties is totstandgekomen door een tweetal 
oorzaken. 
-Enerzijds betreft vrijwel alle reeds beschikbare informatie over dit onderwerp 
de vogelhandel en de reptielen- en amfibieenhandel. De zoogdierenhandel is 
qua omvang erg klein en daardoor meer toegankelijk. 
-Anderzijds vloeit deze nadruk voort uit de bestaande wetgeving. Op de lijsten 
van bedreigde en beschermde diersoorten staan meer vogels, reptielen en 
amfibieen genoemd met een beschermde status dan vissen. Tot op heden is 
het aantal beschermde vissen op de lijst een fractie van hetgeen aan vissoorten 
verhandeld wordt. Vissenhandel is in principe voor een groot gedeelte (nog) 
niet gebonden aan een controlerend vergunningensysteem. Wat de 
plantenhandel betreft zijn daarin juist dit jaar grote veranderingen gekomen. 
Per 1 augustus 1995 is de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten 
(Wet BUDEP) in plaats gekomen van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten 
(Wet BUD). Terwijl onder de Wet BUD alleen bepaalde extreem bedreigde 
diersoorten beschermd werden, is nu ook een aantal bedreigde plantesoorten 
aan de lijsten toegevoegd. Deze plantesoorten vallen thans onder een even 
streng beschermingsregiem als de diersoorten van dezelfde lijst. Voorheen 
kon de handel in planten alleen gereguleerd worden met het In- en 
uitvoerbesluit (zie hoofdstuk 2). 

•Een tweede beperking in het onderzoek is een geografische restrictie: de 
nadruk van het onderzoek ligt op de handel in bedreigde diersoorten binnen 
de grenzen van Nederland. Dit geldt niet in strikte zin, want de handel van 
exotische dieren is internationaal. Bedoeld is veeleer dat het veldwerk van dit 
onderzoek in Nederland ligt en niet in andere landen. 
Om toch enig inzicht te krijgen in de buitenlandse situatie heeft een verdieping 
plaatsgevonden in de situatie in Singapore. Het land kan waarschijnlijk 
beschouwd worden als de Aziatische tegenhanger van Nederland: beide 
landen hebben een aantrekkelijke logistieke uitgangspositie met goede 
doorvoermogelijkheden voor allerlei handelswaar. Voor het onderzoek naar 
de situatie in Singapore is informatie verzameld door middel van enkele 
telefonische en schriftelijke contacten (dierentuinen, een universiteit, de Cites-
instantie). 

7 



•Ofschoon veel aandacht besteed is om het onderzoek zo objectief mogelijk te 
laten verlopen, blijft er altijd een zekere subjectiviteit  aanwezig. Ieder gesprek 
op zich, ongeacht of dit gesprek plaatsvindt met een overheidsarnbtenaar, een 
werknemer van een organisatie of instituut of met een dierenhandelaar, is een 
subjectieve beschfijving van de werkelijkheid van een individu. Het probleem 
van subjectieve en selectieve informatiebronnen is opgevangen door bepaalde 
onderwerpen bij verschillende respondenten te herhalen en te checken. 
Daartoe zijn de antwoorden van de one respondent soms weer gebruikt als 
vragen voor de andere respondent. Eveneens zijn de resultaten uit de diverse 
bronnen met elkaar vergeleken. 

§1.5. Methoden van het onderzoek 

1.5.1. LITERATUUR 
Tijdens het onderzoek is literatuur en lectuur over diverse onderwerpen 
vergaard die te maken hebben met de onderzoeksvraagstellingen. In eerste 
instantie is gekeken naar beschikbare wetenschappelijke literatuur  in de 
juridische en sociologische discipline. Specifiek over structuren en organisatie 
in de dierenhandel zijn geen artikelen gevonden. Een gering aantal 
wetenschappelijke verhandelingen is beschikbaar met betrekldng tot de 
wetgeving1 4. Omvangrijker is het aantal onderzoeken en publicaties over 
milieuwetgeving en milieucriminaliteit in het algemeen. Veel 
wetenschappelijke literatuur was beschikbaar over algemene onderwerpen 
(orgartisatiekunde, sociologie, criminologie, georganiseerde crirninaliteit, 
milieuwetgeving, methodologie, etc.). In opdracht van de overheid hebben 
enkele jaren geleden onderzoeken plaatsgevonden aan de Rijksuniversiteit 
Leiden naar de organisatie en het functioneren van de Nederlandse 
vergunningverlenende instantie en opsporings- en controle-instantie, met 
betrekking tot controle en handhaving van de wetgeving ter regulering van de 
handel in beschermde en bedreigde dier- en plantesoorten en overige 
wetgeving. Hierover is een tweetal rapporten uitgebracht 15. 
Van overheidswege, op nationaal en internationaal niveau, is diverse 
informatie beschikbaar over het CITES-verdrag en/of nationale wetgevingen 
ter regulering van de handel in bedreigde diersoorten (en plantesoorten) 16 . De 
meeste informatie is gepubliceerd door instanties die min of meer betrokken 
zijn bij de activiteiten van CITES. Het doel van deze publicaties is meestal 
gericht op het beschrijven van de CITES-organisatie en de problematiek met 
betrekking tot de implementatie van de CITES-reglernenten en de 
beleidsvonning. 

Vanuit het perspectief van de handhaving is een kritisch rapport opgesteld, 
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waarin hypothesen omtrent organisatie en structuren in de dierenhandel 
worden vermeld. Daarbij is gebruik gemaakt van informatie afkomstig van 
natuurbeschermingsorganisaties, aangevuld met opsporings- en 
beleidsinformatie 17 . Kritische beschouwingen ten aanzien van de 
(inter)nationale wetgeving, beleid, illegale dierenhandel, etc. worden veelal 
gepubliceerd door natuurbeschermingsorganisaties, die de voortgang van 
zaken nauwlettend in de gaten houden 18 . 
Naast bovengenoemde informatiebronnen zijn kranteartikelen en reguliere 
tijdschriften van diverse natuurbeschermingsorganisaties en 
liefhebbersverenigingen verzameld. Deze teksten zijn met verschillende 
doelen en vanuit verschillende invalshoeken geschreven. 
De kwaliteit van kranteartikelen verschilt per krant en schrijver. De meeste 
informatie voor kranteartikelen omtrent dit onderwerp wordt aangebracht 
middels persberichten door de natuurbeschermingsorganisaties. Soms wordt 
daarbij extra informatie ingewonnen bij opsporingsinstanties, soms ook bij 
liefhebbers. Een aantal journalisten heeft zich verder verdiept in het 
onderwerp dierenhandel of enkele annexe onderwerpen en hebben daarover 
uitgebreider gepubliceerd 19 . Tevens is een aantal TV- documentaires 
beschikbaar met beelden over de dierenhandel, waarin onder andere ook 
handelaren vertellen hoe zij hun smokkelwaar de grens over krijgen en 
uitleggen hoe een dergelijke transactie tot stand wordt gebracht. Daarbij zijn 
ook "live-opnames" van smokkeltransacties aan te treffen 20. 
De publikaties van de natuurbeschermingsorganisaties zijn over het algemeen 
bedoeld om de aandacht van de politiek en het grote publiek te vestigen op 
bepaalde misstanden in de dierenhandel. De meeste natuurbeschermings-
organisaties schrijven regelmatig artikelen of rapporten op grond van 
resultaten uit eigen literatuur- en/of veldonderzoek. Een aantal organisaties 
gaat daarbij soms zo ver dat zij zelf jarenlang investeren in "undercover" 
onderzoek bij handelaren in exotische landen 21 . 
De publikaties van de liefhebbersverenigingen worden geschreven vanuit een 
andere invalshoek, met een ander doel en voor een andere doelgroep dan die 
van natuurbeschermingsorganisaties. Het voornaamste doel van deze 
tijdschriften is om elkaar te informeren over kweekresultaten, voeding en 
verzorging. Soms worden ook reisverslagen gepubliceerd over een bezoek 
aan een ver land. Naast adviezen over verzorging, voeding en 
kweekresultaten wordt zo nu en dan ook een kritische visie gegeven over de 
Nederlandse wetgeving en de gevolgen van nieuwe regelingen voor het 
houden (en aanschaffen) van exotische dieren. Tevens worden soms kritische 
beschouwingen gegeven over de mogelijke gevolgen van illegale handel. De 
in deze tijdschriften aan te treffen kennis is met name gebaseerd op praktische 
ervaringen. In deze tijdschriften -ook wel vakbladen genoemd- worden de 
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eerste fokresultaten van bepaalde soorten gepubliceerd en de jaarlijkse 
gemiddelde (advies)prijslijsten gemeld. Deze tijdschriften bevatten een 
rubriek voor particuliere advertenties, waarin dieren te koop gevraagd worden 
en ter verkoop aangeboden worden. 

Geconcludeerd moet worden dat wetenschappelijke literatuur specifiek over 
de structuren en de organisatie in de dierenhandel niet voorhanden is 
gebleken. Over aanverwante onderwerpen zoals georganiseerde criminaliteit 
en milieucrirninaliteit is voldoende wetenschappelijke literatuur beschikbaar. 
Natuurbeschermings-organisaties en enkele journalisten schrijven regelmatig 
over het bestaan van netwerken in de dierenhandel, smokkelroutes, 
smoklcelstrategieen en de omvang van illegaliteit in de dierenhandel. De 
informatie over de (illegale) dierenhandel blijft desondanks schaars en 
selectief. 

1.5.2. INTERVIEWS 
Len onderscheid is gemaakt tussen een "inforrneel gesprek"  (niet-fonne,e1 
interview) en een "formeel interview". 
Met informele gesprekken  worden alle gesprekken bedoeld die niet van te 
voren gepland waxen en gedurende het onderzoek terloops tot stand kwamen. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan een telefoongesprek of een toevallige 
ontmoeting. Ook kwam het voor dat reeds tijdens een eerste telefonische 
contact iemand interessante informatie begon te spuien. Om deze kostbare 
informatie niet verloren te laten gaan, zijn al deze gesprelcken uitgewerkt. 
De formele interviews  werden vooraf afgesproken met een gesprekspartner 
(meestal aan het eind van het eerste telefonische contact) en voorbereid met 
een vragenlijst. De gesprekspartners (ofwel respondenten) van een informedl 
gesprek respectievelijk formeel interview zijn in een zestal categorieen 
onderverdeeld: 

•Mensen van de overheid betrokken bij wetgeving en beleid 	 CAT. I 
•Mensen betrokken bij controle en/of handhaving 	 CAT. H 

van overheidswege 	 GO 
van natuurbeschermingorganisatie 	 NGO 

•Mensen the zich uit hobbyisme bezig houden met de 
bescherming van bedreigde dier- en plantesoorten 	 CALM 

•Mensen met bezitsontheffmgen voor exotische dieren 
(met uitzondering van kwekers, lieffiebbers en 
dierenhandelaren), zoals laboratoria, dierentuinen 
en opvangcentra 	  CAT. IV 

•Mensen direkt betrokken bij de dierenhandel, zoals 
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handelaren, kwekers, liefhebbers 	 CAT.V 
•Voor mensen die in geen van deze categorieen te plaatsen 
waren werd gebruik gemaakt van een 	 CAT.VI  

De laatste categorie bevat wetenschappers en onderzoekers uit verschillende 
disciplines en de Singaporese respondent. 
Per categorie werd een standaardvragenlijst opgesteld. In de 
standaardvragenlijsten waren vragen opgenomen over wetgeving, opsporing 
en controle, verschil tussen legale en illegale dierenhandel, netwerken in de 
dierenhandel en het totstandbrengen en onderhouden van contacten. Ook 
waren confronterende vragen toegevoegd met betrelddng tot illegaliteit in de 
dierenhandel, de omvang daarvan en hoe dergelijke activiteiten tot stand 
komen. Ofschoon bij elk interview een standaardvragenlijst werd 
meegenomen, bleek in de praktijk dat de vragenlijsten voornamelijk als rode 
draad fungeerden in het gesprek. Regelmatig kwamen tijdens het gesprek ook 
andere vragen aan de orde. De gesprekken waren derhalve semi-
gestructureerde interviews. Tijdens de interviews is getracht zoveel mogelijk 
discussies tussen respondent en onderzoeker te vermijden. Alle interviews 
zijn door dezelfde persoon afgenomen en uitgewerkt. De interviews zijn niet 
nogmaals teruggekoppeld met de respondenten. 
Van het begin af aan is gekozen om tijdens de interviews aantekeningen  te 
maken van de antwoorden van de gesprekspartner. Uiteraard vereist de 
dubbele taak van "vraagsteller-luisteraar-notulist" een hoge concentratie. Toch 
is bewust afgezien van het gebruik van een geluidsbandopname, omdat dit 
een remmend effect kan hebben op het verloop van een gesprek. Bij de 
interviews is van te voren gevraagd of een respondent bezwaar had dat er 
tijdens het gesprek aantekeningen werden gemaakt. Na een interview werden 
zo snel mogelijk -liefst op dezelfde dag van het gesprek- de tijdens het 
gesprek genoteerde aantekeningen uitgewerkt in de tekstverwerker. De 
antwoorden van de gesprekspartners zijn daarbij zoveel mogelijk woordelijk 
weergegeven in een definitief interview-verslag, waarbij de namen 
geanonimiseerd werden. 
Naast de antwoorden van de interviews werden telkens na een bezoek ook 
enkele observaties  genoteerd met betrekking tot de omgeving waar het 
gesprek plaatsvond, diverse bijzonderheden, (indien van toepassing) een 
beschrijving van het bedrijf, de manier waarop het gesprek plaatsvond, de 
duur van het gesprek, allerhande gebeurtenissen die tijdens het gesprek 
plaatsvonden, etc.. 

Om een objectief beeld te krijgen van de dierenhandel is getracht zoveel 
mogelijk segmenten van de dierenhandel en zijn omgeving te belichten. Van te 
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voren was per categorie een grove planning aanwezig welke instituten, 
organisaties en personen in ieder geval voor een interview in aanmerking 
kwamen: dierenhandelaren, opsporing en handhaving, dierentuinen, 
laboratoria, opvangcentra, etc.. Soms waren echter bepaalde onderdelen van 
de dierenhandel in het begin van de studie nog onbekend en begon pas 
gaandeweg het onderzoek de rol en betrokkenheid van bepaalde instanties 
en/of personen duidelijk te worden. 
Op het moment dat de interviews niet meer resulteerden in nieuwe inforrnatie 
("verzadiging")22, werden de interviews met personen en instanties in deze 
categorie gestopt en werd overgegaan naar een andere categorie waarvan nog 
informatie ontbrak. 

Het aantal informele gesprekken dat gedurende de onderzoeksperiode heeft 
plaatsgevonden bedraagt 46. De meeste informele gesprekken hebben 
telefonisch plaatsgevonden. Het aantal formele interviews dat gedurende de 
onderzoeksperiode heeft plaatsgevonden bedraagt 39. In het totaal is met 65 
verschillende personen gesproken, hetzij tijdens een formed l interview, hetzij 
tijdens een informeel gesprek. 
De meeste interviews hebben plaatsgevonden op de werkplaats, op het bedrijf 
of in het woonhuis van desbetreffende respondent. De keuze was aan de 
respondent zelf. In de onderstaande tabel is weergegeven hoeveel formele 
interviews en informele ge,sprekken per categorie hebben plaatsgevonden. 

Tabel 1. 	Aantal forrnele interviews respectievelijk informele gesprekken 
per categorie. 

CAT 	formele interviews 	informele gesprekken 

I 	 1 	 1 
111 	GO 	4 	 8 

NGO 4 	 7 
LEI 	 2 	 11 
IV 	 11 	 9 
V 	 15 	 3 
VI 	 2 	 7 

Totaal aantal 	39 	 46 
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Ongeveer 10% van het totaal aantal respondenten van de formele interviews 
was van het vrouwelijke geslacht. Van de categorie V was 7% van de 
respondenten van het vrouwelijke geslacht. Ofschoon er zeker vrouwen 
aanwezig zijn in de wereld van liefhebbers en kwekers en in mindere mate in 
de dierenhandel, is het dierenhandelscircuit toch voornamelijk een 
"mannenwereld". 
De meeste contacten en met name de contacten met dierenhandelaren zijn 
ontstaan en uitgebreid middels de zogenaamde "sneeuwbal-methode" 23. De 
eerste contacten met de dierenhandel zijn gemaakt door "op goed geluk" een 
aantal mensen te benaderen, die tijdens interviews in vakbladen interessante 
uitspraken deden over wetgeving en beleid rondom de dierenhandel. 
De contacten met de dierenhandel zijn opgebouwd vanuit een z,evental  
verschillende kanalen. Een kanaal heeft vier extra respondenten opgeleverd. 
Een tweede kanaal leverde drie extra respondenten op. Het derde kanaal heeft 
een extra interview opgeleverd. De overige vier kanalen zijn bij een interview 
gebleven. Na elk interview werd de respondent gevraagd of hij of zij 
eventueel andere personen wist die een bijdrage zouden willen leveren aan het 
onderzoek. Op deze manier werden zoveel potentiele contactpersonen 
verzameld dat er zelfs een selectie gemaakt moest worden. De voor dit 
onderzoek meest geschikt geachte of best passende personen zijn eveneens 
telefonisch benaderd voor een interview. Daarbij is rekening gehouden om 
niet te veel gesprekspartners afkomstig vanuit hetzelfde "kanaal" in het 
onderzoek te betrekken. Tevens werd gekeken vanuit welke positie deze 
personen met het dierenhandelscircuit waren betrokken. Dit om een zo 
representatief mogelijke groep respondenten te verkrijgen voor de interviews. 
De meeste respondenten zijn eerst telefonisch benaderd. In dit gesprek werd 
uiteengezet wat het doel van het onderzoek was. Tevens werd uiteengezet dat 
voor een objectief onderzoek de medewerking vanuit elke categorie zeer 
belangrijk zou zijn voor het onderzoek. De datum, tijd en lokatie van het 
interview werd over het algemeen in zijn geheel overgelaten aan de 
respondenten. Zonder uitzondering heeft elke respondent die benaderd is voor 
een gesprek, positief gereageerd en medewerking verleend aan het onderzoek. 
Met een aantal respondenten is meerdere malen contact geweest. Soms is het 
contact gedurende het hele onderzoek in stand gebleven en werd "up-to-date" 
informatie doorgegeven. De meeste van deze telefoongesprekken zijn 
genoteerd onder "informele gesprekken". Onder "informele gesprekken" 
worden derhalve ook aparte gesprekken gemeld met eenzelfde respondent. Bij 
de interviews zijn uitsluitend verschillende gesprekspartners apart vermeld 
onder een persoonlijke code. Eventuele latere informatie (extra toegezonden 
informatie, ed.) is onder dezelfde code toegevoegd. 
Bij het bezoeken van dierenhandelaren is zoveel mogelijk rekening gehouden 
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om in leder geval een van de grote importeurs-exporteurs te spreken, iemand 
uit de detailhandel en iemand uit de tussenhandel. Aan alle respondenten is de 
gelegenheid gegeven om op hun manier hun visie op en hun mening te geven 
over de handel in exotische dieren. Naast een interview zijn met sommige 
respondenten uit (of bekend met) het handelscircuit, tevens afspraken 
gemaakt om bepaalde gebeurtenissen en handelingen bij te wonen om te 
observeren hoe de dierenhandel in de pralctijk in zijn werk gaat. Onder andere 
zijn afspraken gemaalct voor het bijwonen van een rechtszaak, het ophalen 
van dieren en het bezoeken van bijeenkomsten van liefhebbers. Tijdens het 
onderzoek is een dag meegelopen met het controleren van zendingen en het 
deponeren van inbeslaggenomen plantesoorten. 
De respondenten van de andere categotheen zijn in de meeste gevallen 
telefonisch benaderd voor een afspraak. De dierentuinen zijn alien tegelijk 
schriftelijk benaderd met het verzoek om medewerking te verlenen aan het 
onderzoek. De interviews met de dierentuinen zijn in anderhalve week tijd in 
dezelfde periode afgerond. 
Publieke aangelegenheden, zoals tentoonstellingen, bijeenkomsten en 
(vogel)markten zijn regehnatig bezocht. 

1.5.3. DOSSIERONDERZOEK EN ANDERE ADMINISTRATIEVE 
DOCUMENTEN. 

Naast de literatuur en de interviews zijn tevens strafrechtelijke dossiers en 
andere administratieve documenten als bron geraadpleegd. 
En week is besteed aan dossieronderzoek  bij het Openbaar Ministerie. 
Tijdens dit dossieronderzoek is vooral gelet op de opbouw van het 
dierenhandelsnetwerk en de manieren van samenwerken tussen de handelaren 
om bepaalde transacties tot stand te brengen. Alle informatie is anoniem 
verwerkt en gebruikt voor de beschrijving van enkele onderwerpen in het 
rapport. 
Ben tweede informatiebron zijn documenten  afkomstig van de Algemene 
Inspectie Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
Ben 35-tal dossiers van een selecte steekproef 24  van handelaren is zorgvuldig 
doorgenomen om aanvullende informatie in te zamelen over netwerken en 
structuren in de dierenhandel. Ben 15-tal dossiers is globaal nagekeken. In het 
totaal zijn 50 dossiers bestudeerd met betrekking tot 50 handelaren. Deze 50 
personen zijn nogmaals bij de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) 
nagetroldcen voor wat betreft de crinainele antecedenten. Tevens zijn bier de 
bethijfsgegevens bij de Kamer van Koophandel nagekeken. 
Om beter inzicht te krijgen in de omvang van activiteiten in de legale 
dierenhandel zijn als derde informatiebron 227 aanvragen voor import- en  
(re)exportvergunningen  doorgenomen bij het CITES-bureau van Ministerie 
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van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Daarnaast zijn de aanvragen 
doorgenomen van de hierboven genoemde 50 handelaren. 
In dit rapport wordt regelmatig gesproken over een steekproef van 50 
personen. Het betreft telkens dezelfde steekproef van 50, die hierboven 
vermeld is. 

1.5.4. MAILING 
Met name in het vooronderzoek is aandacht besteed aan een internationale 
mailing, waarbij het onderzoek is geIntroduceerd aan verschillende 
(natuurbeschermings)organisaties en instanties. Daarbij is tevens om hun 
medewerking verzocht. Ongeveer een twintigtal internationale organisaties is 
aangeschreven. De middels de mailing ontvangen hoeveelheid informatie 
verschilt nogal per organisatie. 
Waar nodig is ook in het hoofdonderzoek gebniikt gemaakt van mailingen. 
Onder andere de contacten met het buitenland, zoals bijvoorbeeld met 
Singapore, zijn voornamelijk per brief totstandgekomen. Een enkele keer is 
per brief een kleine vragenlijst toegezonden om een specifiek onderwerp, als 
klein onderdeel van het onderzoek, met desbetreffende instanties te 
bespreken. In alle gevaLlen is hier een positieve respons ontvangen. Met een 
aantal mensen is gedurende het gehele onderzoek schriftelijk contact geweest 
en informatie uitgewisseld. 

1.5.5. OVERIGE INFORMATIEBRONNEN 
Om een betere indruk te krijgen hoe de internationale wetgeving totstanclkomt 
en hoe de samenwerking is tussen verschillende landen wat betreft de 
regulering van de handel in bedreigde dier- en plantesoorten werd een 
internationale Cites-bijeenkomst van de Lidstaten bijgewoond. Deze 
gelegenheid is tevens gebruikt om contact te krijgen met een aantal 
internationale organisaties, buitenlandse journalisten, ed.. 

Gedurende het gehele onderzoek zijn met regelmaat de berichten op het 
internationale E-mail-net bijgehouden. E-mail is een snel modern 
internationaal elektronisch communicatiesysteem. Men kan zich bij diverse 
discussie- of informatiegroepen aanmelden. Het aanbod op het netwerk is 
zeer omvangrijk. Uiteraard is alleen de informatie betreffende de dierenhandel 
geselecteerd en verzameld. De posities van de respondenten op het netwerk 
zijn zeer uiteenlopend en varieren van laboratorium-medewerker tot 
dierenhandelaar. Iedereen kan naar eigen keuze zijn mening kwijt in bepaalde 
discussies. Incidenteel is gebruik gemaakt van andere computer-
communicatiesystemen waar op onderwerp, specifieke informatie ingezameld 
kon worden25 . 
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§1.6. Leeswijzer 

Het rapport wordt vervolgd met hoofdstuk 2, waarin de ontstaanswijze 
van de dierenhandel  wordt beschreven en een algemene beschriiving  wordt 
gegeven over de wetgeving  en de handhaving  als achtergrond informatie voor 
het beantwoorden van de vraagstellingen. 
Hoofdstuk 3 is bedoeld als voorbereidend hoofdstuk waarin kort het 
verloop van de internationale dierenhandel  wordt beschreven vanaf de vangst 
in een exotische land tot de aankomst in Nederland. Tevens worden bier 
inzicht gegeven over de omvartg en de aard van de vergunningplichtige legale 
dierenhandel in Nederland. 
In hoofdstuk 4 wordt de opbouw van de vraagmarkt  binnen Nederland 
beschreven. 
In hoofdstuk 5 wordt de structuur  behandeld van de legale dierenhandel  in 
Nederland. 
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de structuur van de illegale dierenhandel 
in Nederland en wordt het verschil tussen illegale  en malafide  handel 
omschreven. 
In hoofdstuk 7 wordt door middel van een drietal cases  een illustratie 
gegeven van de in hoofdstuk 6 beschreven structuren van de illegale 
dierenhandel. 
In hoofdstuk 8 warden de overeenkomsten  en verschillen  alsmede de 
verstrengelingen  met andere vormen van criminaliteit  uiteengezet 
In hoofdstuk 9 worden met de resultaten van hoofdstuk 8 als uitgangsbasis 
enkele conclusies getrokken over dierenhandel belicht vanuit de discussie 
rondom de  georganiseerde criminaliteit 
In hoofdstuk 10 warden de resultaten  van het onderzoek besproken aan de 
hand van de vraagstellingen van het onderzoek. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een aantal aanbevelingen.  

Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding waarin staat vermeld welke 
vraagstellingen warden behandeld in het hoofdstuk en wellce onderwerpen 
per paragraaf staan beschreven. Deze inleiding wordt aangeduid met het 
volgende teken: A 

De hoofdstuklcen worden afgesloten met een korte samenvatting, waarin 
beknopt de belangrijkste conclusies van het hoofdstuk worden vermeld. 

De voetnoten zijn geplaatst aan het eind van het hoofdstuk. 
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Om meer structuur aan te brengen in de onderwerpen van het rapport is 
besloten om de hoofdstukken niet in te delen in de volgorde van de 
vraagstellingen. Om voor de lezer duidelijk te maken in welke hoofdstukken 
de vraagstellingen van het onderzoek worden beantwoord volgt hieronder een 
kort overzicht. 
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Vraagstelling 	Hootdstuk/paragraaf 

Vraagstelling I 

Subvraag 1 	§3.3 (belmopt, intemationaal) 
Hs.4 en 5 (legale hander) 
Hs.6 en7 (illegale handel) 

Subvraag 2 	Hs.4, §5.5, Hs.6, 7 en 8 

Subvraag 3 	§1.3. 
§65. 

Subvraag 4 	Hs.6 en 8. 

Subvraag 5 	Hs.9. 

Vraagstelling III 

Subvraag 1 	Hs.6,7,8en 9 

Subvraag 2 	Hs.6en8 

Subvraag 3 	Hs.6en8 

Subvraag 4 	Hs.8en9 

Subvraag 5 	§5.5. en §6.4 

Subvraag 6 	§5.5 en §6.4 

Subvraag 7 	§6.4. 

Adl&Il 

Subvraag 1 	 §3.4 en §5.1. (legale handel) 
§6.6 (illegals handel) 

Subvraag 2 	§3.5 en §6.7. 

Subvraag 3 	§3.5 en §6.7. 

Vraagsteffing II Hs. 4. 

Vraagstelling IV §103. 
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Hoofdstuk 2 

Historie, wetgeving en handhaving 

A 

In hoofdstuk 2 wordt beknopt informatie gegeven over de historie van de 

dierenhandel, alsmede over de ontwikkelingen in de wetgeving en 

handhaving, aangezien de vraagstellingen die in andere hoofdstulcken aan de 

orde komen slechts tegen deze achtergrond te beantwoorden zijn. 

In §2.1 wordt in vogelvlucht het opkomen van de dierenhandel vanaf de 

Egyptische tijd tot heden geschetst 

In §2.2 wordt de ontwilckeling van de natuurbeschemingswetten op 

mondian, Europees en nationaal niveau beschreven. 

In §2.3 worden de ontwikkelingen in handhaving en controle beschreven. 

Hoofdstuk 2 wordt afgesloten met een samenvatting (§2.4). 

§2.1. Historie van de dierenhandel 

Dierenhandel is een eeuwenoud fenomeen dat waarschijnlijk gelijktijdig 

ontstaan is met de domesticatie van dieren, zoals bij enkele hoender-, rund-, 

hond-en katachtigen. Van de Egyptenaren is bekend dat zij reeds duizenden 

jaren voor Christus de kat en de hond als huisdier hadden en zij zelfs in het 

bent waren van waardevolle vogelcollecties. Niet alleen uit de Egyptische 

beschaving zijn voorbeelden bekend, maar ook van de Grieken en Romeinen 

zijn teksten over het hebben of houden van huisdieren overgeleverd. Varro 

(116-27 v. Chr.) beschreef in een van zijn geschriften eon schitterende 

voliere in Casinum. Plinius de Gude (24-79 n. Chr.) schreef zelfs een 

uitgebreide verhandeling over de training van papegaaien en het aanleren van 
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spraak. De eerste vogelhandel wordt rondom het gebied van Rome 

gesignaleerdl. Naast vogelvolieres waren de Romeinen tevens in het bezit 

van menagerieen waar wilde dieren werden gehouden voor de arenaspelen 2. 

Ook deze dieren moeten via handelscontacten met verre landen naar Rome zijn 

gebracht Hoe de dierenhandel in de praktijk in zijn werk ging en welke plaats 

deze innam in de samenleving is niet bekend. 

De belangrijkste menagerie is bekend uit een veel latere periode. Rondom de 

15e eeuw liet Rene van Anjon een menagerie bouwen met leeuwenkooien, 

berenkuilen en vogelvolieres. Het bezit van exotische dieren in die periode is 

beperkt tot enkele rijken van de samenleving. Het merendeel van de bevolking 

rond de 15e eeuw verhandelt alleen dieren in het kader van de 

voedselvoorziening en dan uitsluitend enkele inheemse soorten: vis, kikkers 

en slakken 3. In de agrarische sector was handel in dieren (of eigenlijk vices) 

beslist niet het belangrijkste voor het levensonderhoud en stond op een 

tweede plaats na de handel van de produkten van de akkerbouw 4. 

Langzaam en zeker beginnen door de ontdekkingsreizen "in den vreemden" 

meer exotische landen ontsloten te worden. Betere navigatiesystemen worden 

ontwikkeld en nieuwe vaarroutes ontdekt. Rond de 16e eeuw begint de 

handel met allerlei exotische gebieden enorm toe te nemen. De Britse 

OostIndische Compagnie (1600) wordt opgericht en jets later de Nederlandse 

tegenhanger: de Verenigde OostIndische Compagnie (1602) 5 , beter bekend 

als de V.O.C.. De handel concentreerde zich op de import van peper en 

andere specerijen, later uitgebreid met katoenen stoffen, zijde, indigo, 

salpeter, koffie, thee en porselein. Of er tijdens deze handelsmissies ook 

exotische dieren meegenomen werden, wordt niet vermeld. Ongetwijfeld 

zullen de kooplieden tijdens hun tochten exotische dieren gezien en zelfs 

geproefd hebben, zoals blijkt uit oude scheepsjournalen en reisverslagen: 

"Meermaals papegaai gegeten: niet lekkerder dan spiteuw." 6  

Vermoedelijk zullen ze ook dieren hebben meegenomen naar Europa 

ofschoon dit nergens expliciet beschreven staat. Rondom 1600 was er zeker 

dierenhandel in inheemse diersoorten. De Vlaamse schrijver Charles Coster 

beschrijft de wekelijkse markt in Brugge: 

"Daar zag men leerzenmakers en schoenlappers in hunne kramen, 

kleermakers met hoozen, wambuizen, Antwerpse meezenvangers, die 's nachts met een uil 
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op vogelvangst gaan; daar waren kooplui in wild, hondenvangers, verkopers van kattevellen 

voor handschoenen..." 

Uit de meldingen van buitenlanders over allerlei merkwaardigheden die 

eveneens op die markten te zien waren, blijkt ook de aanwezigheid van 

uitheemse diersoorten: 

"Gedresseerde hazen en exotische dieren". 

Uit andere bronnen blijkt dat het vertonen van vreemde diersoorten op 

kermissen, jaarmarlcten en in circussen in die tijd vrij gebruikelijk was. Zo 

werd er kort na 1600 een dromedaris vertoond in diverse Duitse steden en in 

1629 was in Niimberg een olifant te bewonderen7. 

Dat de handel in exotische produkten ook vanuit hobbyisme reeds toen tot 

vreemde excessen kon leiden, blijkt uit het volgende. Dit keer geen handel in 

exotische dieren maar in exotische planten: tulpenbollen. 

In 1554 stuurde een keizerlijke gezant uit Istanbul enkele exotische 

geschenken naar West-Europa, waaronder tulpenbollen. De tulpenhandel werd enkele 

decennia later een ware gekte. Nederland ging zelf ook tulpenbollen kweken. In het jaar 

1625 bood een liefhebber de somma van 13.000 gulden voor een bol van de tulrensoort 
Semper augustus. Sommige tulpenbollen veranderden soms wel tien keer per dag van 
eigenaar8  . 

Eeuwenlang is het bezit van exotische dieren waarschijnlijk beperkt gebleven 

tot een aantal (rijke) verzamelaars of eigenaars van circussen of kermissen. 

Het meenemen van exotische dieren uit exotische landen lijkt slechts 

incidenteel en had mogelijk lets weg van bijhandel: een produkt dat naast de 

reguliere handelslading meegenomen werd als souvenir, uit bezitsdrang of uit 

nieuwsgierigheid. In 1877 nam bijvoorbeeld de prins van Wales na een 

bezoek aan India een grote collectie exotische dieren mee in zijn boot de 

"Serapis" 9. De dieren werden gehuisvest in een privepark van de prins. Rond 

1900 is van een grootschalige interesse voor het bezitten van exotische dieren 

nog geen sprake en het bezit ervan is nog steeds beperkt tot een enkeling. 

In die tijd was wel al een aantal dierentuinen openbaar voor het publiek. De 

eerste dierentuinen kwamen tot stand in de havensteden, want daar 

arriveerden ook de schepen die de exotische dieren meebrachten. Transport 

over land was op deze manier tot een minimum beperkt Ms oudste publieke 

dierentuin wordt de London Zoo (1828) genoemd, op het vaste land was dat 
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Artis (1838) 10. Middels welke contacten de bestelling van nieuwe dieren 

plaatsvond en hoe de aanlevering werd geregeld, is niet beschreven. Wel 

bekend is dat de aanlevering van nieuwe dieren uit het wild door iedereen en 

ook door dierentuinen in die tijd als volstrekt vanzelfsprekend werd 

beschouwd, evenals de eventuele bemiddeling van derden om de levering tot 

stand te brengen. Discussies en twijfel hierover zijn pas later ontstaan. 

Hoe het rond de eeuwwisseling stond met de omvang van het particuliere 

bezit van exotische huisdieren is niet bekend. Het houden van allerlei 

inheemse soorten als huisdier, voor de sier of als liefhebberij was in ieder 

geval vrij gebruikelijk. Rond de eeuwwisseling is in Nederland reeds een 

aantal handelaren bekend die voorzien in de behoefte naar de vraag naar 

bepaalde diersoorten. In het begin mogelijk meer geconcentreerd op inheemse 

diersoorten, later in toenemende mate geconcentreerd op exotische soorten. 

Reeds in die tijd begint de dierenhandel specialisaties in bepaalde diersoorten 

te ontwikkelen, die soms later en ook nu nog in huidige bedrijven terug te 

vinden zijn. 

De laatste vijf decennia begint de vraagmarkt naar exotische dieren 

omvangrijker te worden. Deze trend lijkt parallel te lopen met de na-oorlogse 

algehele groei van economie en welvaart. Rond deze periode begint ook het 

bezit van papegaaien, beo's, parkieten en aquariumvissen door particulieren 

toe te nemen en heeft ook nu nog zijn aantrekkingskracht niet verloren. Zo 

lijkt de handel in exotische dieren zich als trendgevoelige handelsmarkt 

ontpopt te hebben in antwoord op de vraag van de consument. De 

hedendaagse aantrekkingskracht voor het bezitten van diverse insekten, 

reptielen- en amfibieensoorten door particulieren, hetgeen nimmer zo 

omvangrijk is waargenomen, kan hiervan een voorbeeld zijn. 

Ongeveer gelijk met deze na-oorlogse veranderingen in de dierenhandel zijn 

als antwoord op zich voordoende misstanden, tevens de discussies 

toegenomen over het al dan niet noodzakelijk zijn van een zekere reguleting 

van de dierenhandel. Afhankelijk van groepering of instantie begint men in 

mindere of meerdere mate dierenhandel, hetgeen lange tijd jets 

vanzelfsprekends was, ter discussie te stellen. De handel in (exotische) dieren 

wordt intoenemende mate en op meer niveaus ter discussie gesteld: wat kan 

wel en wat kan niet? 

25 



§2.2. Wetgeving 

2.2.1. MONDIALE WETGEVING 
Na een lange periode van discussie over de noodzaak voor de 

totstandbrenging van intemationale afspraken ter regulering van de handel in 

bedreig de dier- en plantesoorten om overexploitatie van onze 

gemeenschappelijke erfgoederen tegen te gaan, werd in maart 1973 besloten 

tot de overeenkomst inzake de intemationale handel in bedreigde in het wild 

levende dier- en plantesoorten. De Conventie van Washington of wel de 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and 

Fauna, kortweg CITES (bijlage 1). Het verdrag werd in aanvang door een 

tachtigtal landen ondertekendl 1 . Momenteel hebben 128 staten zich bij het 

verdrag aangesloten (bijlage 2). Het betreft hier zowel aanbodlanden als 

vraaglanden. Nederland werd op 18 jail 1984 partij bij deze internationale 

conventie. Het verdrag beoogt een basis te zijn voor intemationale 

samenwerking om de intemationale dierenhandel beter te reguleren. Ingevolge 

artikel VIII.1. van de CITES-bepalingen worden lidstaten gebonden zorg te 

dragen voor een juiste implementatie van het verdrag in eigen nationale 

wetgeving. Hiertoe moeten maatregelen getroffen worden om de handel in of 

het bezit van in de overeenkomst genoemde specimen 12  strafbaar te stellen en 

te voorzien in een vereist vergunningensysteem (Art.VI). 
De in de Washington Conventie aangewezen soorten waarvoor men een 

betere regulering van de handel beoogt, staan genoemd in de lijsten I, II en III 

(Art.II) 13 . Met name de handel in met uitsterven bedreigde diersoorten 

(appendix I- soorten) is tniddels deze afspraken aan zeer strenge voorschriften 

onderworpen. De op deze lijst genoemde soorten lcunnen in principe niet 

verhandeld worden met uitwnderingen voor wetenschappelijke-, educatieve-

of fokdoeleinden. Voor de import van appendix I- soorten is vooraf zowel 

een export- als een importvergunning vereist (Art.III). 

De handel in minder bedreigde diersoorten, genoemd in de appendices II en 

III (Art.IV en V), is in principe toegestaan. Bij de import moet vooraf een 

exportvergunning kunnen worden getoond. Op lijst II zijn tevens de "look-a-

like" species ("op elkaar gelijkende" soorten) opgenomen om beter te kunnen 

voorzien in de bescherming van de wel bedreigde soorten. 

Elke partijstaat van de CITES moet in het bezit zijn van een administratieve 

instantie voor de verzorging van het vergunningstelsel en een 
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wetenschappelijke instantie voor de vereiste wetenschappelijk expertise en 

controle op de administratieve instantie (Art.IX). De Nederlandse 
administratieve instantie is gevestigd bij het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij. Om jaarlijkse import- en exportcijfers inzichtelijk te 
houden, wordt door de partijstaten een jaarrapport gepubliceerd. Eens in de 

twee jaar komen alle partijstaten bijeen om de appendices te herzien, en 
implementatieproblemen of andere opgedoken vraagstukken te bespreken. 

Middels resoluties kunnen tijdens deze bijeenkomsten nieuwe richtlijnen 

worden toegevoegd aan reeds bestaande. 
De Washington Conventie kent geen sanctiesysteem. Eventuele onvoldoende 
naleving van de voorgeschreven reglementen kunnen derhalve niet middels 
officiele sancties tegenover de lidstaten worden afgestraft. Door lidstaten 
onderling kunnen echter wel afspraken gemaakt worden om een andere 
lidstaat bij slechte naleving van de voorschriften, te boycotten. Hierdoor kan 

een indirekte sanctionering tot stand worden gebracht. 

2.2.2. EUROPESE WETGEVING 
Teneinde tot een meer conforme uitvoering van de crrEs binnen de Europese 
gemeenschap te komen, zijn middels de EG-basisverordening  (EEG13626/82) 

de bepalingen van CITES van toepassing verklaard voor de gemeenschap 14 . 
Onder artikel 6 van deze EG-verordening wordt het tentoonstellen voor 
handelsdoeleinden, het verkopen, het in bezit hebben met het oog op 
verkoop, het ten verkoop aanbieden of het vervoeren met het oog op verkoop 
van de middels artikel 2 (sub a) en artikel 3 (lid 1) aangewezen specimen 
verboden. De aangewezen soorten worden genoemd in de annex Cl- of 
annex C2-lijst. Aangewezen soorten van de C1-lijst (tevens appendix II-
soorten bevattende) worden in eenzelfde mate beschermd als soorten van de 
appendix I-lijst van de CITES. De bescherming van C2-soorten is 
vergelijkbaar met de bescherming van appendix II soorten. Hiermee wordt 

een strenger beschermingsregiem in acht genomen dan wordt opgelegd door 
het CITES-verdrag. 
Volgens artikel 5, lid 1 is voor het importeren van zowel C 1 als C2-soorten 
een invoervergunning vereist. Ook in deze wordt in de EG een strenger 

beschermingsregiem nagestreefd. Met het oog op een aantal in de verordening 
geformuleerde doelstellingen is elke lidstaat vrij om strengere maatregelen te 

treffen dan voorgeschreven worden middels de EG-basisverordening 15 . In 
verordening EEG/3418/83 van de Commissie staan voorschriften ten aanzien 
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van de vorm en het gebruik van de exportdocumenten. Deze verordening stnnt  

ook wel bekend als de Uitvoeringsverordening.  Op 3 februari 1992 werd 

door de Europese Commissie een nieuw voorstel ingediend voor een 

verordening intake het bent en de handel in specimina van in het wild levende 

dier- en plantesoorten. Door de Commissie zijn nieuwe voorstellen ingediend 

in januari en maart 1995. In juni 1995 heeft de Rand van de EG hierover 

overeenstemming bereikt. 

Reeds voor de totstandkoming van deze Europese verordeningen ter 

implementatie van de CITES, werden door de Europese gemeenschappen 

afspraken gemaakt omtrent soorts- en biotoopbescherming in de Conventie 

van Bern 16 .  Ook Europese landen onderling kwamen reeds eerder tot 

afspraken om een meer doeltreffende natuurbescherming na te strevenn. 

Nog vele intemationale verdragen, verordeningen, besluiten of richtlijnen op 

Europees en mondiaal niveau, hetzij direkt hetzij zijdelings betrekking 

hebbende op de regulering van de handel in inheemse of uitheemse bedreigde 

dier- en plantesoorten, biotoopbeschenning, enzovoorts, zouden nog kunnen 

worden genoemd. Voor deze rapportage wordt echter volstaan in de 

opsomming van de voor dit onderzoek meest belangrijke intemationale 

regelgeving. 

212.3. NATIONALE WETGEVING 

De wetgeving en handhaving intake de regulering van de handel in dieren 

heeft eveneens een eigen geschiedenis, ofschoon niet zo ver teruggaand als de 

dierenhandel zelf. De basis van de meeste groene wetten werd eind 

negentiende eeuw gelegd, toen kleine groeperingen in de samenleving in 

toenemende mate zich het lot van dieren begonnen aan te trekken en pleitten 

voor een meer zorgvuldige omgang met de natuur 18 . De wetgeving volgde 

later. De eerste wettelijke ondersteuning betreft het gebruik van trek- en 

lastdieren en andere dierkweRingen. 

Wettelijke regelingen op het gebied van gebiedsbescherming vinden eerst 

plaats middels de Nood-Boschwet in 1917, in 1922 vervangen door de 

Boschwet. In 1923 kwam de Jachtwet tot stand. Hiermee kon fauna met 

specifieke ba ten voor de jacht beschermd en beheerd worden. 

Natuurbeschermingsmotieven speelden in deze wet nauwelijks een rol. Later 

worth deze wet veranderd, waarbij men tracht tot een betere afweging te 

komen tussen de belangen van landbouw, natuurbescherming en jacht. De 
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Jachtwet, gelijk de eerder gerealiseerde Nuttige Dierenwet (1914), voorziet 

alleen in de bescherming van diersoorten die de mens tot nut konden zijn. 

Andere diersoorten bleven onbeschermd 19 . 

In 1912 komt de Vogelwet tot stand. In principe is dit de eerste wet die het 

voortbestaan van soorten een zelfstandige waarde toekent. In 1937 werd de 

oude Vogelwet vervangen door de Vogelwet '36. Het aantal beschermde 

soorten werd uitgebreid, maar de inhoud van de wet veranderde nauwelijks. 

De Vogelwet bezit een uitgebreid vergunningenstelsel, dat nu nog steeds van 

toepassing is. De wet voorziet in de bescherming van alle vogels die tot een 

der in Europa in het wild levende soorten behoren. Onder het begrip "vogels" 

wordt mede verstaan de lichamen van dode vogels en delen van vogels. De 

term "beschermde vogels" behelst tevens de door kruising van een of meer 

beschermde vogelsoorten voortgekomen nazaten (Art.3). De voornaamste 

verboden ten aanzien van handel, transport en bezit worden genoemd in 

Artikel 7. Vergunningen of vrijstellingen kunnen worden verleend voor het 

tentoonstellen, vervoeren, afleveren of binnen of buiten Nederlands 

grondgebied brengen van nakweek exemplaren. Het onder zich hebben van 

gekweekte vogels behorend tot de door de algemene maatregel van bestuur 

aangewezen cultuurvogelsoorten is vrij (Art.12.1). 

Vergunningen voor het vangen en verhandelen van wilde kooivogels worden 

sinds de jaren 50 niet meer verleend. De enige legale mogelijkheid om aan 

nieuwe vogels te komen is middels nakweek. Teneinde "nakweek" beter 

controleerbaar te maken is in het Vogelbesluit (Art.6/7. 1994) een ring- en 

registratieplicht vastgelegd. Eveneens kunnen vergunningen worden verleend 

voor het onder zich hebben, tentoonstellen, vervoeren, binnen en buiten 

Nederland brengen, enzovoorts, van dode beschermde vogels (Art.15) 20. 

In 1968 trad de Natuurbeschermingswet in werking. In deze wet werd naast 

een expliciete bescherming van de inheemse flora en fauna, tevens de 

bescherming van biotopen ingesteld. 

2.2.4.WET BEDREIGDE UITHEEMSE DIERSOORTEN EN IN- EN 

UITVOER BESLUIT 

Middels de inwerkingtreding van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten 

(Wet BUD-1977) werd een eerste nationale wetgeving geIntroduceerd inzake 

de regulering van de handel in exotische dieren. Reeds voor de 

totstandkoming van de CITES was de wet BUD in behandeling: het 

voorontwerp kwam in 1972 in de Tweede Kamer. Middels deze wetgeving 

29 



werd niet de in- en uitvoer, maar het bent en de handel in krachtens de wet 

aangewezen diersoorten verboden 21 . De verbodsbepalingen waren 

opgenomen in de artikelen 2 en 3. Artikel 2 verbiedde het onder zich hebben, 

te koop aanbieden, verkopen of afleveren van levende dieren,  behorende tot 

bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten. Artikel 3 verbiedde 

het ten verkoop voorhanden hebben, te koop aanbieden, verkopen, afleveren 

of binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen van dode dieren en  

herkenbare delen of produkten van dieren,  behorende tot bij algemene 

maatregel van bestuur aangewezen soorten. Het onder zich hebben van dode 

BUD-dieren was vrijelijk toegestaan. Middels artikel 5 werd de mogelijIcheid 

geboden om ontheffingen te krijgen van de genoemde verboden 22 . 

Overtredingen van de in de BUD-wet gestelde verboden werden gestraft met 

hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste 10.000 

gulden (Art.6.). 

In de praktijk werd bij overtredingen van de soortsbeschermingswetgeving in 

veel gevallen geprobeerd een schikking te treffen. Ben onderzoek naar de 

strafrechtelijke handhaving van de wetgeving betreffende de handel in 

bedreigde dieren en planten in Nederland in 1992 23  wees uit dat in 50% van 

de gevallen een afstandsverklaring van handelsgoederen werd ondertekend 

door de overtreder. Van de resterende bij het parket aangebrachte zaken zou 

nogmaals 45% geseponeerd worden, wegens administratieve fouten, 

onvoldoende of niet overtuigend bewijs, niet ontvankelijkheid van de Officier 

van Justitie, geringe inbreuk op de rechtsorde, geringe strafwaardigheid of 

verjaring. De meeste sepots (29%) vonden volgens het onderzoek plaats 

vanwege onvoldoende nationaal belang. 

In 1994 is dit beeld gewijzigd. In het totaal zijn in dit jaar 732 zaken afgedaan 

betreffende overtredingen van de BUD-wet en het in- en uitvoerbesluit. 

Hiervan werd 89% van de zaken afgedaan door het Openbaar Ministerie en 

11% door de rechter. Door het Openbaar Ministerie werd 10% van de zaken 

geseponeerd (43% technisch sepot; 47% beleidssepot), 78% van de zaken 

werd afgedaan met een transactie en 1% met e,en overdracht Van de zaken die 

door de rechter werden afgedaan werd in 97% van de aangebrachte zaken de 

verdachte(n) schuldig bevonden, waarbij in 86% van de zaken een straf werd 

opgelegd24. 
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Voor het verlenen van ontheffingen wordt onderscheid gemaakt in "captive 

bred" dieren ("in gevangenschap geboren") en dieren die uit het wild 

afkomstig zijn. Ontheffingen voor uit het wild afkomstige BUD-dieren 

worden alleen verleend voor wetenschappelijke-, educatieve- of 

fokdoeleinden. Het verkrijgen van ontheffingen van gekweekte of gefokte 

BUD-dieren is in principe we! mogelijk. Voor de aanvraag van 

bezitsvergunningen voor nakweek BUD-dieren door particulieren moeten 

extra formulieren ingevuld worden. Door middel van een vragenlijst wordt 

informatie gevraagd over de kennis van de aanvrager over desbetreffende 

diersoort, het doel van de aanschaf, de huisvestingsmogelijkheden, etc.. Op 

grond hiervan wordt beoordeeld of iemand in staat is een dergelijke soort te 

houden. Bent van uit het wild afkomstige BUD-dieren door particulieren is 

(behoudens de drie bovengenoemde uitzonderingen) vrijwel uitgesloten. 

Daar de BUD-wet niet volledig voldeed aan de internationale 

verplichtingen 25 , werd de BUD-wet aangevuld met het op de In- en 

Uitvoerwet (Stb.1962, 295) gebaseerde In- en uitvoerbesluit bedreigde 

uitheemse dier- en plantesoorten (Stb.1984, 570). In het In- en uitvoerbesluit 

werd het zonder vergunning invoeren cq. uitvoeren van krachtens het In- en 

uitvoerbesluit beschermde dier- of plantespecimen 26  verboden (Artikel 2 en 

3)27 . Het In- en uitvoerbesluit voorzag niet in bezitsverboden. Het strafbare 

feit vond plaats op het moment van in- of uitvoer zonder vereiste 

vergunningen. In de praktijk bleek dat de zich eenmaal op Nederlands 

grondgebied bevindende vergunningplichtige dier- of plantesoorten moeilijk 

op afkomst te controleren waren. Zij konden zonder al te veel risico's worden 

gehouden, verhandeld, verkocht of vervoerd, ongeacht of de dieren 

voorheen middels een strafbaar feit verkregen waren. 

De beschermde soot-ten waren opgenomen in een bijlage A of B. Bijlage A en 

B kwamen ongeveer overeen met de Cl- en C2-lijsten van de Europese 

verordening 3626/82. De lijsten van het In- en uitvoerbesluit bevatten thans 

ook door CITES aangewezen bedreigde plantesoorten. Bijlage A had een 

strikter beschermingsregiem dan bijlage B en kwam overeen met het 

ontheffingsbeleid voor soorten van de BUD-lijst. Voor soorten genoemd in 

bijlage B was in principe handel mogelijk, zowel in "captive bred" als "wild" 

exemplaren. Krachtens de In- en UitvoerWet, welke onder de Wet op de 

Economische Delicten is opgenomen, leverde schending van de in het besluit 

vastgestelde verboden een economisch delict op. In het geval van opzet was 
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hier derhalve sprake van een misdrijf, hetgeen gestraft kon worden met 

hechtenis van ten hoogste 2 jaar of geldboete van ten hoogste 25.000 gulden. 

Is er geen opzet ten laste gelegd dan was er sprake van een overtreding die 

met een maximale gevangenisstraf tot 6 maanden of geldboete van ten hoogste 

10.000 gulden werd bedreigd. Ofschoon de BUD-wet een strenger 

beschermingsregiem beoogde dan het In- en uitvoerbesluit waren de 

sanctiemogelijkheden die de BUD-wet bood bij overtreding van de 

vastgelegde verboden aanzienlijk lichter. 

Voor het in- en uitvoeren van vergunningplichtige dier- en plantesoorten moet 

men een geldig invoer- of uitvoercertificaat aanvragen bij het Ministerie van 

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Alvorens een importvergunning aan te 

kunnen vragen moet men eerst een geldige exportvergunning kunnen 

overleggen afkomstig van het exportland. De importeur zal deze 

uitvoervergunningen zelf moeten regelen bij de vergunningverlenende 

instantie in het desbetreffende exportland am deze vervolgens te ktumen 

overleggen aan het Ministerie. Bij daadwerkelijk import moet de importeur de 

invoerpapieren, waaronder de in- en uitvoervergunning, aan de douane tonen. 

De douane zal vervolgens het ondertekende origineel terugsturen naar het 

Ministerie van Landbouw. De kopievergunning wordt door de importeur zelf 

bewaard. Het vergurmingverleningsbeleid kan van land tot land verschillen. 

2.2.5. WET BEDREIGDE UITHEEMSE DIER- EN PLANTESOORTEN 

In augustus 1995 is de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten 

(BUDEP-wet) inwerldng getreden. Deze wet vervangt de Wet bedreigde 

uitheemse diersoorten en het In- en uitvoerbesluit bedreigde uitheemse dier-

en plantesoorten en vormt thans het wettelijke instrument om uitvoering te 

geven aan de Conventie van Washington (CITES). Alle delicten van de 

BUDEP-wet vallen nu onder de WED (art. 1 2-e. 1994). 

De herziening van de BUD-wet en het In- en uitvoerbesluit was nodig om 

volledig te kunnen voldoen aan de Europese verordening (EEG/ 3626/82) en 

richtlijnen (Habitatrichtlijn en Europese Vogelrichtlijn). Beoogd wordt 

middels deze nieuwe wet in het wild levende bedreigde dier- en plantesoorten 

beter te kunnen beschermen. De beschermde dier- en plantesoorten zijn 

opgenomen in drie bijlagen (A tot en met C), waarbij voor bijlage A het 

strengste beschermingsregime geldt. De verboden staan genoemd onder 

artikel 3 28. De BUDEP-wet voorziet eveneens in bezitsverboden voor 
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bepaalde uitheemse plantesoorten. 

Bij deze nieuwe wet is de bewijslast omgekeerd. In de praktijk houdt dit in 

dat elke bezitter van de onder de wet aangewezen soorten moet kunnen 

bewijzen dat hij of zij het desbetreffende dier of de plant op legale wijze in 

bezit heeft gekregen. Gelet op artikel 6 van de Wet bedreigde uitheemse dier-

en plantesoorten moet elke handelaar een administratie bijhouden. Daartoe 

moeten alle aantekeningen, bescheiden, vrachtbrieven, enzovoorts ter controle 

kunnen worden overgelegd 29. De sanctiemogelijIcheden zijn in vergelijking 

met de BUD-wet en het In- en uitvoerbesluit aanzienlijk toegenomen met een 

maximale gevangenis straf tot 6 jaar of een geldboete tot maximaal 100.000 

gulden voor natuurlijke personen en een maximum van 1.000.000 gulden 

voor rechtspersonen (art. 1 a. WED). Het beleid ten aanzien van controle en 

vergunningverlening zijn onverkort doorgevoerd in de BUDEP-wet. 

In de toekomst ligt mogelijk de Flora- en Faunawet in het verschiet, waarin 

men alle groene wetgeving in een allesomvattende wet wil integreren. De 

nieuwe wet bevindt zich nog in het stadium van voorontwerp 30. 

Opgemerkt moet worden dat de resultaten van dit onderzoek met name 

betrekking hebben op de periode onder werking van de BUD-wet en het In-

en uitvoerbesluit, daar de BUDEP-wet pas in augustus 1995 inwerking is 

getreden. 

2.2.6. GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETGEVING 

De vraagstellingen van dit onderzoek zijn niet nadrukkelijk gericht op 

gezondheids- en welzijnsaspecten van dieren tijdens de handel. 

Desalniettemin Imam het regelmatig voor dat respondenten het onderwerp 

zelf tij dens een gesprek introduceerden, omdat welzijnswetgeving en - 

controle en BUD-wetgeving en -controle in de praktijk soms nauw met 

elkander verweven zijn. 

De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Stb. 1992, 585) heeft als doel 

om naast bestrijding of voorkoming van dierziekten, het welzijn van dieren 

die gehouden worden te waarborgen. Krachtens artikel 129 van de 

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, zijn de oudere Vogelziektenwet 

(Stb 1949, J 585), de Wet op de Dierenbescherming (Stb. 1960, 102) en de 

Wet dierenvervoer (Stb. 1977, 338) komen te vervallen. In artikel 3 van de 

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zijn onder andere voorschriften 

opgesteld omtrent de wijze waarop dieren dienen te worden gehouden of 
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gehuisvest, over hygiene, voeding, drenking, verzorging en behandeling van 

dieren, enzovoorts. Artikel 77 voorziet onder andere in een minimum aan 

eisen ten aanzien van de gezondheidstoestand, gebruikte vervoermiddelen 

alsmede inlading en vervoer van dierenn. 

Voor het importeren of exporteren van dieren zijn naast vereiste vergunningen 

tevens gezondheidsverldaringen nodig, die moeten worden overgelegd aan de 

douane. Het een en ander kan soms inhouden, dat middels deze wetgeving, 

de geldige import-, export- of doorvoervergunningen van de in slechte 

gezondheidstoestand verkerende dieren, ongeldig worden verklaard en de 

dieren op grond van welzijns- en/of gezondheidsaspecten in beslaggenomen 

kunnen worden. 

CITES schrijft de lidstaten voor om maatregelen te treffen om het verwonden 

van dieren tijdens het vervoer te voorkomen. Ben aantal 

vliegtuigmaatschappijen heeft bovendien afspraken gemaakt over het 

transporteren van dieren: de IATA-richtlijnen 32 . Daar deze afspraken 

voorzieningen betreffen omtrent huisvesting, voedsel, wateraanbod, etc. 

zorgt dit besluit eveneens direkt voor de welzijnaspecten van de dieren. De in 

1990 inwerking getreden Regeling Luchtvervoer voor Dieren is een verdere 

waarborg voor het welzijn van dieren tijdens transport. De IATA-richtlijnen 

zijn Merin opgenomen. De IATA-normen zijn in Nederland gesanctioneerd 

door de wetgeving. Naast de IATA-richtlijnen hebben op aandringen van de 

natuurbeschermingsorganisaties een tachtigtal vliegtuigmaatschappijen 

toegezegd geen in het wild gevangen vogels meer te willen vervoeren voor de 

internationale vogelhande133. 

De Wet op de dierproeven  (Stb. 1977, 67) kan in zekere zin voorzien in een 

juiste handelswijze omtrent het fokken en afleveren van proefdieren door 

laboratoria. In het gewijzigde artikel 1 la Wet op de dierproeven zal het 

fokken of afleveren van dieren, met het oog op dierproeven, zonder 

vergunning van de Minister worden verboden 34. 
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§2.3. Handhaving 

2.3.1. EERSTE HANDHAVERS VAN DE GROENE WETGEVING 

De eerste handhavers die werden ingezet voor de controle van de groene 

wetgeving waren zogenaamde veldwachters. Reeds in de Franse tijd 

bestonden veldwachters, die voor de orde op het platteland zorgden 35 . Veel 

veldwachters waren in dienst van particulieren en waakten over het jachtbezit 

van de landheer36. Pas veel later werd in 1858 de rijksveldwacht opgericht als 

onderdeel van de rijkspolitie. De rijksveldwacht telde 778 man, die verdeeld 

waren over 115 brigades voornamelijk in het noorden, oosten en westen des 

lands37 . De rijksveldwachters werden later regelmatig in hun taken gestetmd 

door mensen van de Dierenbescherming, die rond 1864 werd opgericht. De 

Dierenbescherming fungeerde daarbij aanvankelijk als tipgever, maar al snel 

stelden zij ook haar eigen veldwachters aan. In 1919 werd in Nederland het 

initiatief genomen tot de oprichting van "Den Bond van Politieambtenaren tot 

Bescherming van Dieren" die speciale aandacht besteedde aan de uitvoering 

en controle van de groene wetgeving, zoals de Jachtwet en vroegere 

welzijnswetgeving met betrekking tot dieren 38. De bond maakte daarbij 

gebruik van oude gepensionneerde veldwachters, die toentertijd tot aan het 

einde van hun leven hun opsporingsbevoegdheid behielden. Dit was het begin 

van de landelijke inspectiedienst dierenbescherming (LID). 

De rijksveldwacht als afdeling van de rijkspolitie werd aan het begin van de 

oorlog overgeheveld naar de marechaussee. Een jaar later in 1942 verdween 

de gemeenteveldwacht. Na de bevrijding werd alles weer hersteld, maar de 

bezoldigde gemeenteveldwachters keerden niet meer terug. De onbezoldigde 

of buitengewoon gemeenteveldwachter bleef tot 1961 gehandhaafd. De 

eenheden "veldpolitie" als onderdeel van het rijkspolitiekorps dateren uit 

1958. Er waren 6 jachtbrigades bestaande uit ongeveer 44 man, inclusief 23 

velddienstassistenten 39. Zij waren degene die voor het ontstaan van de 

vakgroep natuurbescherming van de Algemene Inspectie Dienst tevens de 

taken op zich namen van het controleren van de handel in exotische dieren. 

Met de algehele reorganisatie van het politiebestel in 1993 40  waarbij de politie 

geregionaliseerd werd, is deze gespecialiseerde groep politieambtenaren uit 

het veld verdwenen. Door toenemende klachten over de verslechterde controle 

op het platteland heeft men momenteel in Utrecht en Gelderland nieuwe 

experimenten opgestart met een soort van veldpolitie 41 . 
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Om beter te kunnen inspringen op de hedendaagse problematiek rond het 
terugdringen van de internationale handel in bedreigde dier- en plantesoorten 
heeft de regionale politie zich tevens aangesloten bij het eerder genoemde 
CITES-project: een samenwerkingsverband tussen justitie, polide, douane, 
AID en CITES-bureau. Door dit initiatief tot samenwerking zijn een groot 
aantal nieuwe ontwikkelingen totstandgekomen. 

2.3.2. LANDELIHCE INSPECTIE DIERENBESCHERMING (LID) 
Toen de landelijke inspectiedienst dierenbescherming in 1983 door nieuwe 
regelingen geen gebruik meer kon maken van de opsporingsbevoegdheid van 
gepensionneerde politie-ambtenaren, recruteerde men politie-ambtenaren nit 
de politiekorpsen. Deze zogeheten onbezoldigde politie-ambtenaren, 

werkzaam als districts-inspecteurs, nemen door hun bijzondere private 
werkgever (te weten de dierenbescherming) een heel aparte positie in bij de 
handhaving van de groene wetgeving. Daar de dierenbescherming zich met 
name concentreert op de bescherming van het individu ligt mede bij de 
onbezoldigde opsporingsambtenaren de nadruk op de handhaving van de 
welzijnswetgeving. Naast elf district-inspecteurs heeft de LID tevens enkele 
tientallen afdelings-inspecteurs in dienst. Het betreft hier een groep 
vrijwilligers zonder opsporingsbevoegdheid, die voornamelijk de reguliere 
ldachten nit de samenleving op een praktische manier proberen af te handelen. 
Indien een melding exotische dieren betreft wordt over het algemeen 
doorverwezen naar de Algemene Inspectie Dienst die zorgen voor de verdere 
afhandeling de melding. Tijdens het onderzoek bleek dat de inspecteurs van 
de LID regelmatig worden verward met de ambtenaren van de Algemene 
Inspectie Dienst. 

2.3.3. MINISTERIES 
Tot 1982 viel het overheidstoezicht op de naleving van de groene wetgeving 
onder de verantwoordelijkheid van de hoofddirectie Natuurbehoud en 
Openluchtrecreatie (NB OR), directie Natuur- en Landschapsbescherming, 
van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). 
Toezicht en controle werden uitgevoerd door de Inspectie flora en Fauna van 
CRM. Bepaalde controletaken werden overigens wegens oude afspraken nog 
uitgevoerd door Staatsbosbeheer (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij). Na de opheffing van CRM in 1982 werd de hoofddirectie NBOR 
overgedragen aan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
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Na een periode van reorganisatie werd in 1986 besloten de Inspectie Flora en 

Fauna onder te brengen bij de nieuwe sector Agrarische en Milieuzaken van 

de Algemene Inspectie Dienst (AID) 42. De controle en handhaving van de 

natuurbeschermingswetgeving 43  werden ondergebracht bij de vakgroep 

Natuurbescherming van de afdeling Milieu 44 . De werkzaamheden van deze 

vakgroep moest ondersteunend zijn. 

De controle van natuurbeschermings-wetgeving vereist een specifieke kennis, 

die verder gaat dan alleen de wetgeving op zich. De vakgroep verleent daarom 

advies en bijstand aan de politie, douane en het Openbaar Ministerie. In het 

"veld" van de dierenhandel wordt deze speciale groep van de Algemene 

Inspectie Dienst kortweg met AID aangeduid. Gemakshalve zal dit in het 

vervolg ook worden gedaan, tenzij anders vermeld. 

2.3.4. DOUANE 

De controle en handhaving van de in-, uit- en doorvoer van bedreigde 

uitheemse dier- en plantesoorten (per 1 augustus 1995 BUDEP-wet en de 

Vogelwet) valt in eerste instantie onder de verantwoording van de douane 

(Ambtenaren Invoerrechten en Accijnzen). Indien nodig kunnen zij met 

diverse taken worden bijgestaan door de ambtenaren van de AID. Daartoe 

behoren bijvoorbeeld de controle en beoordeling van in- en 

uitvoerdocumenten, het determineren van dier- en plantesoorten, het 

verbaliseren en het inbeslagnemen van illegaal binnengebrachte dieren en 

planten. Tegenwoordig is de controle van de natuurbeschermingswetgeving 

een onderdeel van de reguliere controletaken van de douane. Van de verplicht 

uit te voeren fysieke controles (5% oplopend naar 6% in het jaar 2000) moet 

30% (oplopend naar 50% in het jaar 2000) besteed worden aan de controle 

van niet- fiscalewetgeving 45 . Van deze niet-fiscale taken maakt de controle 

BUDEP-wet een onderdeel uit 

De douane kan zericht  op invoer of uitvoer van bedreigde dier- en 

plantesoorten controleren, meestal wegens een binnengekomen tip of na 

bestudering van de bij een schip of vliegtuig behorende ladingsdocumenten. 

Tevens kan men per toeval  tijdens een routinecontrole bedreigde dier- of 
plantesoorten aantreffen. 

Overeenkomstig het Schengen-akkoord46  wordt van elke lidstaat van de 

Europese Gemeenschap verwacht zorgvuldig de buitengrenzen van Europa te 

controleren. Binnengrenzen worden niet meer gecontroleerd, omdat men er in 

principe van uitgaat dat de lading door een andere lidstaat aan de buitengrens 
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gecontroleerd is. Controle van de binnengrenzen is daarom zelfs niet 

wenselijk. 

De voomaarnste controlepunten in Nederland zijn de havens van Amsterdam, 

Vlissingen, Rotterdam, Umuiden, Delfzijl en de vliegvelden Beek, 

Zestienhoven en Schiphol. Naar de Rotterdamse haven wordt van oudsher 

veel aangevoerd vanuit Azie (Phillipijnen, Vietnam, China). Het merendeel 

van de bedreigde dier- of plarttesoorten dat via de havens  wordt ingevoerd 

zijn of levende of dode planten of dode dieren en/of onderdelen of produlcten 

ervan. Mochten er toch levende dieren in de haven aangetroffen worden dan 

is dit meestal aan boord van de schepen zelf, waar de bemanning als 

bijverdienste enkele handelsaantrelckelijke dieren in de West-Europese havens 

proberen te verkopen. De controles aan boord van schepen worden 

uitgevoerd door de douane-surveillance. Via de luchthavens  worden meer 

levende dieren geimporteerd of geexporteerd clan in de havens. Transporten 

van levende vogels, amfibieen, zoogdieren of vissen komen in de havens 

slechts zelden voor. 

Om de niet-fiscale douanetaken effectiever te laten verlopen heeft gedurende 

de periode van januari 1995 tot eind november 1995 een proefproject gedraaid 

in de douanedistricten Hoofddorp en Rotterdam. Het betreft hier een 

samenwerkingsverband tussen de douane, AID en het Cites-bureau 47 . In 

oktober 1995 is in het douanedistrict Hoofddorp tevens een Vracht Info Punt 

(VIP) opgericht, die een coordinerende en analyserende ml gaat vervullen 

betreffende binnengekomen vrachtgoederen voor een aantal instanties, zoals 

de douane, ECD, AID, Ktnar, etc. 48. 

2.3.5. ALGEMENE INSPECTTE DIENST (AID) 

Ofschoon de gehele Algemene Inspectie Dienst in onafhankelijke regio's is 

verdeeld, opereert de Vakgroep Natuurbescherrning sinds januari 1993 als 

een landelijk team. Hierdoor is men in staat de controletaken beter op elkaar af 

te stemmen en informatiestromen beter bijeen te brengen. De controlerende 

ambtenaren hebben in de loop der jaren expertise opgebouwd omtrent 

soortenkennis (determineren), logistiek, vergunningverlening (valsheid in 

geschrifte) en wetgeving, etc.. Tevens onderhoudt men een uitgebreid 

netwerk met contacten bij douane, vergunningverlenende instanties, politie, 

natuurbeschermingsorganisaties, verschillende tipgevers en andere bijzondere 

opsporingsdiensten. Momenteel zijn veertien ambtenaren werkzaam in het 

team van de Vakgroep Natuurbescherming. 
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De controletaken betreffen een aanzienlijk aantal wetten en regelingen, 

waaronder de Vogelwet 1936, het Vogelbesluit 1937, de Wet BUD(EP), het 

In- en uitvoerbesluit bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten, Wet op de 

Dierenbescherming, Regeling Luchtvervoer Dieren en delen van de Visserij-

en Natuurbeschermingswet. Voor opsporingsonderzoeken is de AID in bezit 

van een eigen recherchedienst. De controlewerkzaamheden van de vakgroep 

natuurbescherming worden afgewisseld met opsporingsonderzoeken. 

Op Schiphol is naast de douane tevens een permanente bezetting van de ADD 

aanwezig. Dagelijks worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd. De 

controle op Schiphol wordt door de meeste respondenten zeer streng 

genoemd. Megale in- en uitvoer van uitheemse dier- of plantesoorten worden 

door de AID inbeslaggenomen. Illegale doorvoerzendingen worden meestal 

na overleg met het land van eindbestemming door het importland zelf 

inbeslaggenomen. De deponering van door de douane of door de AID 

inbeslaggenomen dieren of planten valt in principe onder de verantwoording 

van de Provinciale Voedsel Commissaris (PVC) 49 , die belast is met de 

deponering van dieren uit de handel. In de praktijk worden echter veel dieren 

en planten door de AID-ambtenaren zelf gedeponeerd bij dierentuinen of 

opvangcentra. 

Naast de controles op de in- en uit(door)voer van bedreigde uitheemse dier-

en plantesoorten aan de buitengrenzen en de vraagbaakfunctie voor de 

douane, controleert de AID tevens binnen de Nederlandse landsgrenzen. Door 

middel van bedrijfscontroles bij handelaren kan tevens op bezit gecontroleerd 

worden (BUD(EP)-wet, Vogelwet). Deze fysieke binnenlandse controles 

geven tegelijk inzicht in de activiteiten van de dierenhandel op dat moment. 

Met de inwerkingtreding van de BUDEP-wet (augustus 1995) zullen de 

binnenlandse controles door de AID worden geintensiveerd. 

De vakgroep Natuurbescherming als onderdeel van de AID vomit een speciale 

groep voor de controle en handhaving ter regulering van de handel in 

bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten. De meeste andere CITES-

lidstaten zijn niet in het bezit van een dergelijke aparte gespecialiseerde 

controleinstantie. Een vergelijkbare situatie vindt men slechts in Verenigde 

Staten, waar als speciaal handhavingsonderdeel o.a. voor de handhaving van 

de CITES, de "Fish and Wildlife Service" werkzaam is. Het onderdeel heeft 

thans 74 "wildlife" inspecteurs in dienst, verdeeld over 11 grensposten en 14 

andere locaties waar zendingen met bedreigde uitheemse dier- en 

plantesoorten worden uitgevoerd en ingevoerd 50. 
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2.3.6. WELZUNSCONTROLES: RVV en VHI 
De gezondheids- en welzijnscontroles in de havens en op de luchthavens 
worden uitgevoerd door de Rijksdienst keuring vlees en vee (RVV) 
werkzaam onder het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De 
RVV controleert op het moment van import de gezondheidsverklaringen en 
controleert op ziekten. Elke importeur moet 24 uur voor de aankomst de RVV 
op de hoogte brengen van de komst van een zending met levende have. 
Meestal wordt dit doorgegeven door de expediteurs van de importeur. Na 
import controleert de RVV tevens de quarantaine instanties gedurende de 
gestelde quarantaineperiodes. 
Naast de RVV is tevens de Veterinaire Hoofdinspectie van de 
Volksgezondheid (VHI) -Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur- werkzaam op het gebied van controle op welzijnsaspecten. De taken 
van beide controle-instanties zijn overigens volstrekt gescheiden. De VHI 
controleert onder meer op zolinoses 51 , de Wet op de Dierproeven en 
Destructiewet. Zij hebben derhalve nauwelijks met de dierenhandel zelf te 
maken52. 

2.3.7. O'VERIGE INSTANTIES 
Indien noodzakelijk kan elke controle- en/of opsporingsambtenaar voor 
specifieke zaken ondersteuning vragen bij andere controle- en 
opsporingsdiensten, zoals de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
(F.I.O.D.), Centrale Recherche Informatiedienst (afdeling 
tnilieucriminaliteit), etc., maar ook bij bijvoorbeeld specialistische taxonomen 
van onderzoelcsinstituten voor een defmitief uitsluitsel bij de detenninatie van 
soorten. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de vervolging en 
geeft leiding aan opsporingsonderzoeken. Hiervoor zijn speciale milieu 
0.v.J's en AG's aangewezen. 
Om de internationale illegale handel in bedreigde dier- en plantesoorten 
effectiever terug te dringen is in juni 1994 een intentieverklaring getekend, 
waannee een eerste aanzet werd gegeven voor de huidige samenwerking 
tussen justitie, politie, douane, MD en CITES-bureau. Het initiatief heeft 
een aantal nieuwe ontwikkelingen gelinitieerd, waaronder verbetering van 
informatieregistratie, -verwerking en bewerking, verbetering van voorlichting 
en me,er concrete opsporingsonderzoeken. 
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§2.4. Samenvatting 

Dierenhandel kent een eeuwenlange ontwikkelingsgeschiedenis die reeds voor 

de jaartelling aanvangt. De voornaamste wetgeving ter regulering van de 

handel in bedreigde en beschermde dier- en plantesoorten zijn de Wet 

bedreigde uitheemse diersoorten (BUD-wet, 1977) en het In- en 

uitvoerbesluit bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten (IUB BUDEP, 

1984) geweest. Op 1 augustus 1995 is de nieuwe Wet bedreigde Uitheemse 

dier- en plantesoorten inwerkinggetreden die de BUD-wet en het IUB 

BUDEP heeft vervangen. Hiermee wordt voldaan aan de Europese richtlijnen 

en verordeningen. De BUDEP-wet voorziet in verhoogde 

sanctiemogelijkheden en heeft een omgekeerde bewijslast. De eerste effecten 

van de nieuwe BUDEP-wetgeving zullen pas in de komende twee jaar 

zichtbaar worden. De resultaten van het onderzoek hebben derhalve 

betrekking op de oude wetgeving. 

De in-, uit en doorvoervergunningen worden verleend door het bureau 

CITES, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Zij zorgen 

tevens voor vaktechnische ondersteuning voor de controle en handhaving. De 

controle op de invoer en uitvoer van bedreigde dier- en plantesoorten en/of 

onderdelen van dieren of planten valt primair onder de verantwoordelijkheid 

van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De controles 

worden in de eerste instantie uitgevoerd door de douane, die waar nodig 

kunnen teruggrijpen op de ambtenaren van de Algemene Inspectie Dienst 

(MD- Vakgroep Natuurbescherming). De AID verricht eveneens controles op 

in-, uit- en doorvoer van bedreigde dier- en plantesoorten, geeft adviezen en 

verleent bijstand aan opsporingsonderzoek. Tevens voert men binnenlandse 

controles uit bij handelsbedrijven. 

De welzijnscontroles worden uitgevoerd door de Rijksdienst keuring vlees en 

vee (RVV). De deponering van inbeslaggenomen dieren valt onder de 

verantwoordelijkheid van de Provinciale Voedsel CoMmissaris (PVC). 

Naast de ambtenaren van de AID hebben onder andere ook de regionale 

politie, de Centrale Recherche Informatiedienst (afdeling miliecriminaliteit) en 

de Landelijke Inspectie Dienst (LID) de groene wetgeving in hun takenpakket 

zitten. De vervolging na een overtreding van de natuurbeschermings-wetten 

valt onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. 

De krachten van opsporing en handhaving zijn sinds 1994 verenigd in het 
zogeheten CITES-project. 
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§3.1. Inleiding 

Hoofdstuk 3. 

Van aanbodzijde naar Nederlandse markt. 

A 

In hoofdstuk 3 wordt globaal de structuur van de intemationale dierenhandel 
uiteengezet (aanbodzijde) buiten Nederland alsmede transport en inldaring. 
Het hoofdstuk is als voorbereiding bedoeld voor de vraagstellingen over de 
structuur van de bonafide en malafide dierenhandel in Nederland, omdat 
dierenhandel in een internationaal perspectief gezien moet worden. 
In §3.1 worden de algemene kenmerken van handel besproken en toegepast 
op de dierenhandel. 
In §3.2. wordt als het ware de route van het handelsprodukt besproken vanaf 
de vangst in de aanbodlanden tot de aankomst in het afzetland. 
Om dit te illustreren wordt in §3.3 de handelssituatie in Singapore 
beschreven. Hierbij wordt tevens een overzicht gegeven van de omvang van 
de handel tussen Nederland en Singapore. 
In §3.4 wordt de omvang van de Nederlandse vergunningplichtige legale 
dierenhandel omschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met e,en 
samenvatting (3.5). 

Elk handelscircuit bestaat uit een aanbodmarkt, daar waar het produkt wordt 
geleverd door producenten als verkopers, en uit een vraagmarkt, daar waar 
het produkt wordt gevraagd door consumenten als kopers. Bij een meer 
ontwikkelde handelsmarIct met grote partijen handelsprodukten ziet men 
meerschalige distributiesystemen ontstaan. De producent levert niet meer 
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direkt aan de consument en er ontstaan aan de aanbodzijde verschillende 

distributieniveaus van groothandel, tussenhandel (waar nodig meerdere 

tussenniveau's) en detailhandel. Elk niveau heeft een eigen 

omvangsverwerking om het gevraagde produkt uiteindelijk richting 

consument te brengen. Hoe kleiner de handelsomvang des te kleiner het aantal 

distributieniveau's. Daar aanbod- en vraagmarkt meestal niet op dezelfde 

lokatie liggen, is de handel nauw gekoppeld aan transport. 

De dierenhandel, ofschoon in diverse facetten onvergelijkbaar met de handel 

in reguliere handelsprodukten, bezit eveneens deze algemene structuur van 

vraag- en aanbodmarkt. 

§3.2. De route van het handelsprodukt 

3.2.1. INLEIDING 

In het meest eenvoudige geval kunnen de exotische landen, met name een 

aantal specifieke landen (zoals Indonesie, Suriname, Tanzania, etc.) worden 

gezien als het aanbodgedeelte van de mondiale dierenhandel. De exotische 

dieren leven van origine in deze landen en worden geexploiteerd vanwege de 

grote vraag naar uitheemse diersoorten elders. Ofschoon ook in het land zelf 

kan worden afgezet, wordt het overgrote deel van de vraag beheerst door de 

rijke West-Europese landen, Amerika en groeiende economieen als Japan en 

Taiwan (traditionele Chinese farmacie buiten beschouwing gelaten). 

Ofschoon langzaam verschuivend, is nog steeds een vrij grote zuid-noord-

handelsstroom waar te nemen van relatief arme landen naar relatief rijke 

landen. Het 6,6n en ander houdt automatisch in dat de afstand tussen aanbod-

en vraaglokatie groot, en dientengevolge de logistiek complex is. De grote 

afstanden worden tegenwoordig voor het grootste deel overbrugd per 

vliegtuig, de kortere afstanden per (vracht)auto(bus) of boot. 

De vangst van exotische dieren, inzameling en transport naar de vraaglocatie 

worden geregeld door de exporteur in het exportland (exotisch land). 

Vervolgens gaat de handel verder naar de importeur in een importland 

(Westers land). Importeurs en exporteurs in dieren worden in de praktijk 

simpelweg dierenhandelaren genoemd. 
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3.2.2. VANGST EN KWEEK IN AANBODLAND 

De handel in uit de natuur weggevangen dieren begint bij het vangen (stropen) 

van in het wild levende dieren door vangers en stropers. Over het algemeen 

wordt deze functie vervuld door de lokale bevolldng. Afhankelijk van de 

soort worden de meest uiteenlopende vangtechnieken gebruikt, waarvan 

sommigen in Nederland reeds jaren zijn verboden. Voor het vangen van 

vogels kan gebruik gemaakt worden van lijmstokken, lokvogels, diverse 

netsoorten (waaronder mistnetten) of het leeghalen van nesten (eieren, 

kuikens). Sommige soorten worden 's nachts gewoon uit de boom gehaald. 

De vangresultaten worden met regelmaat opgehaald door een zogenaamde 

"inzamelaar", die langs alle vangers in een bepaalde regio rijdt om de dieren te 

verzamelen. De meeste inlandse transporten gaan per auto of autobusje. Tot 

slot zal de exporteur bij deze regionale inzamelaars het inzamelresultaat 

vergaren en worden de dieren opgeslagen bij de exporteur. Alhier worden de 

transporten in orde gemaakt naar de Westerse landen. Het systeem van 

inzamelen door de exporteur doet sterk denken aan een soort van 

mierenhandel, waarbij de dieren overal vandaan hi] elkaar worden verzameld 

om uiteindelijk op den centraal punt te belanden. 

Een exporteur kan ook op andere manieren aan dieren komen. Hij kan dieren 

betrekken middels een andere exporteur uit een ander exotisch (buur)land. Dit 

geschiedt bij soorten die niet inheems voorkomen in het eigen land of 

wanneer de exportposities van een bepaald land gunstiger zijn. Bij de 

verschillende exportlanden zijn handelsposities of- functies te onderscheiden: 

het ene land heeft veel meer handelscontacten dan het andere. 

Een exporteur kan zijn dieren ook betrekken van diverse kweekstations 

("breedingcentra"), die naar zeggen steeds betere kweekresultaten boeken. 

Hoe het gesteld is met de controle op deze kweelcstations op nationaal en 

intemationaal niveau is onduidelijk. In een aantal gevallen is gebleken dat het 

mom van lcweekcentrum een goede delunantel kan zijn voor illegale handel. 

Daardoor kan het onderscheid tussen "captive bred"-dieren (in gevangenschap 

geboren dieren) en "wild"-dieren (uit het wild afkomstig) onduidelijk worden, 

omdat de precieze afkomst van de dieren nauwelijlcs te achterhalen is. Bij de 

CITES uitvoering zijn deze verschillen echter een essentieel onderdeel bij de 

beslissing of een vergunning wel of niet verleend mag worden aan een 

aanvrager. 
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Een exporteur kan intensieve contacten onderhouden met importeurs aan de 

vraagzijde van de handelsmarkt. De exporteur ontvangt de bestellingen per 

fax of per telefoon. Sommige Nederlandse importeurs geven exporteurs 

aanwijzingen hoe zij hun zendingen willen ontvangen, bijvoorbeeld in 

verband met strengere welzijnscontroles in het Westen. Zij adviseren 

exporteurs ook over voeding en medicijnen. Hiermee kan in principe worden 

voorkomen dat zendingen in Nederland inbeslaggenomen worden vanwege 

een onvoldoende kwaliteit van de verpalddng of slechte gezondheidstoestand. 

Contacten kunnen vrij intensief zijn, hetzij op basis van de handelsrelatie en 

de klantenbinding, hetzij op basis van vriendschap. De exporteur en de 

importeur kunnen elkaars klant zijn. Nederlandse importeurs leveren namelijk 

ook weer bepaalde soorten aan exporteurs in een exotisch land. Door 

Nederlandse handelaren (dan in de rol van exporteur) wordt onder andere de 

nakweek van de binnen Nederland met succes gekweekte soorten 

doorverkocht. 

3.2.3. TRANSPORT 

Voor de transport van vergunningplichtige dieren naar een ander land zullen 

CITES-exportvergunningen aangevraagd moeten worden bij een 

vergunningverlenende instantie in het land van waaruit de export wordt 

verzorgd. Deze exportvergunningen worden meestal verzorgd door de 

exporteur. De exporteur zorgt tevens dat de importeur in Nederland deze 

exportvergunningen ontvangt, zodat deze laatste de importvergunningen kan 

aanvragen bij de vergunningverlenende instantie in het land van import. In 

Nederland moeten eerst exportvergunningen worden getoond, voordat 

importvergunningen worden verleend. Dit kan per lidstaat verschillen. 

De exporteur moet bovendien zorgen dat de dieren op een of andere wijze 

verpakt worden om transport mogelijk te maken. Hiervoor wordt een speciale 

"timmerman" ingeschakeld. De eisen voor transportverpakkingen in exotische 

landen zijn meestal veel lager dan de eisen van de Westerse landen. In 

principe zou een importeur zelf verpakkingseisen kunnen afspreken met een 

exporteur. Het zorgvuldig transporteren van dieren vereist een behoorlijk 

kennisniveau. Elke soort kan zijn eigen specifieke eisen hebben. De meeste 

kennis hieromtrent is geschoeid op praktische ervaringen. 

De kwaliteit van transportverpakkingen wordt tegenwoordig in zekere zin 

gereguleerd door de besluiten van de IATA 1  (International Air Transport 

Association), middels welke richtlijnen zijn opgesteld voor het transport van 
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dieren. Deze richtlijnen zijn echter niet verplicht en niet elke 

luchtvaartmaatschappij is bereid de IATA-richtlijnen na te leven, omdat men 

met het transport van dieren veel extra geld kan bijverdienen. Naast de IATA-

richtlijnen heeft bovendien een behoorlijk aantal vliegtuigmaatschappijen 

besloten om geen uit het wild afkomstige dieren meer te vervoeren. Deze 

beslissingen zijn grotendeels totstandgekomen door de druk van een aantal 

natuurbeschermingsorganisaties. Dit komt er op neer dat het merendeel van de 

grote luchtvaartmaatschappijen in principe wildtransporten weigert. 

Op het vliegveld vinden veterinaire-en douanecontroles plaats. Om te lcunnen 

inklaren moeten diverse documenten worden overlegd aan de douane. In 

Nederland is bekend dat vrijwel elke importeur of exporteur hiervoor een 

zogenaamd inklaringsbureau ofwel expediteur inschakelt. Tegen betaling 

zorgt een expediteur voor de invoer of uitvoer van goederen in de ruimste zin 

van het woord. Indien de klant het wenst kan de expediteur ook de 

importvergunningen aanvragen. Een importeur kan op deze manier van zijn 

hele administratieve verplichtingen ontlast worden door de expediteur. Zij zijn 

derhalve niet specifiek voor de dierenhandel werkzaam, ofschoon een aantal 

zich wel gespecialiseerd heeft. De Nederlandse expediteurs onderhouden hun 

internationale contacten middels agentschappen in verschillende landen elders, 

waar de handelsprodukten vandaan komen. In hoeverre exporteurs in 

exotische landen gebruik maken van de agentschap van een in Nederland 

gevestigde expediteur of van andere expediteurs, is in dit onderzoek niet 

onderzocht. 

In Nederland zljn momenteel op de luchthaven van Amsterdam een kleine 200 

expediteurs werkzaam, waarvan ongeveer 3% zich (deels) bezighoudt met de 

inIdaring van diertransporten. Het inklaren van dieren vereist extra kennis van 

de expediteur, omdat hierbij meer papieren vereist zijn dan bij het inklaren van 

reguliere goederen. Doordat de inklaringsdocumenten (facturen, Cites-

vergunningen (export en import), luchtvrachtbrieven, oorsprongscertificaten, 

etc.) vantevoren door de expediteur verzorgd worden, kunnen de goederen 

sneller de douane passeren. Zendingen met CITES-soorten worden 

vantevoren doorgemeld aan de AID (Algemene Inspectie Dienst). Alle 

zendingen met levende have moeten tevens doorgemeld worden aan de RVV 

(Rijksdienst keuring Vee en Vlees), die belast is met de controle van de 

gezondheidsverklaringen en de quarantaine. De meldingen worden meestal 

gedaan door de expediteurs. 

De controles van dieren vinden op Schiphol doorgaans plaats in speciaal 
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daarvoor bestemde ruimten. 

3.2.4. AA-NKOMST BIJ DE IMPORTEUR 

Na de controles door de douane, RVV en indien nodig de AID kunnen de 

dieren worden meegenomen door de importeurs. Bij inschakeling van een 

expediteur neemt, als alles goed gaat, deze hele controleprocedure ongeveer 

een half uur in beslag. De transport vindt nu verder plaats per auto(bus) of 

vrachtwagen. Levende dieren moeten vervolgens een aantal weken in 

quarantaine. De meeste importeurs zijn zelf in bezit van een officiele 

quarantaineruimte. Deze ruitnte moet officieel goedgekeurd zijn door de RVV. 

Gedurende de quarantaineperiode kan de quarantainehouder cq. importeur 

controle verwachten van de RVV. Officieel kan in deze periode geen verkoop 

van dieren plaatsvinden. 

Hieronder staat in het kort de route van het handelsprodukt weergegeven 

vanaf de vangers/stropers/kwekers aan de aanbodzijde tot aan de importeur 

aan de vraagzijde. 

'5 
a) 
8 
a. 
E 

vliegtransport 

15 
a) 
8 ca. x a) 

Fig. 3.1. 	Figuur van de handelsroute van aanbodlocatie naar 

vraaglocatie. 
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3.2.5. VERSTRENGELING VAN VRAAG EN AANBOD 

In de tekst hierboven is uitgegaan van een min of meer strikte scheiding 

tussen importeurs aan de vraagzijde en exporteurs aan de aanbodzijde. De 

laatste decennia heeft een aantal landen in het Verre Oosten zich economisch 

enorm ontwikkeld. Met name Japan, HongKong en Singapore warden als 

groeiende economieen genoemd. 

De Nederlandse importeurs/exporteurs beginnen zich meer tot deze nieuwe 

afzetmarkten te richten. Dit geldt voor Nederland in het bijzonder vanwege de 

goede kweekreputatie. Derhalve wordt vanuit Nederland veel dieren 

geexporteerd cq. gereexporteerd. De functie van importeur moet dus in een 

breder kader gezien worden dan hierboven is geschetst bij de beschrijving van 

de handelsroute van aanbod- naar vraagmarkt. 

§3.3. Case: Singapore 

3.3.1. INLEIDING 

Ms voorbeeld van een exotisch aanbodland is Singapore gekozen. Enerzijds 

is dew keuze nadelig geweest, aangezien wij bier niet direkt te maken hebben 

met een exotisch land dat grootschalig zijn eigen flora en fauna exploiteert. De 

meeste handel in bedreigde diersoorten vanuit Singapore komt van origine 

niet uit Singapore, maar van omringende landen zoals Indonesie, Maleisie, 

Vietnam, de Phillipijnen en Australie. Er is bier dus geen sprake van de eerste 

fasen in het aanbodgedeelte van het handelscircuit met vangers en 

inzamelaars, etc.. Singapore is dus geenszins representatief als expordand aan 

de aanbodzijde van het handelscircuit, hetgeen oak duidelijk uit de hieronder 

beschreven import- en exportcijfers zal blijken. Anderzijds is de keuze juist 

gunstig gebleken, omdat de positie die Singapore in de wereldhandel inneemt 

op het Aziatische continent ongeveer dezelfde positie is die Nederland inneemt 

op het Europese continent: een centrale handelspositie met historische 

grondslag, een centrale lokatie en een goede infrastructuur. 

3.3.2. SLECHT TOEGANKELIJK 

Bij de uitvoering van de casestudie bleek het land slecht toegankelijk. Het 

land publiceert geen aan criminaliteit gelinieerde gegevens en/of statistieken. 

Bovendien is informatie over de wetgeving en handhaving voor 
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buitenstaanders slecht toegankelijk. 

Voor de case-studie is gekozen voor een mailing naar een aantal officiele 

instanties en een interview. Een brief werd niet beantwoord, en bij drie andere 

brieven werd er doorverwezen naar de vergunningverlenende instantie in 

Singapore. De aldaar verkregen antwoorden zijn strikt officieel gehouden en 

betreffen slechts antwoorden op vragen over de wetgeving. Over de 

handhaving en de aanpak van de illegale dierenhandel werd niet verder 

ingegaan, behalve dat er een goede samenwerking is met de douane van 

Singapore. Naar aanleiding van gedane rechtshulpverzoeken aan Singapore 

heeft de Nederlandse handhaving een soortgelijke benadering ervaren. 

3.3.3. SINGAPORE 

Singapore is een stadstaat bestaande uit een hoofdeiland waarop de 

gelijknamige hoofdstad ligt, met daaromheen 58 kleinere eilanden. Het 

grootste gedeelte van de Singaporezen woont op het hoofdeiland 2. Uit het 

koloniale verleden is wat betreft de relaties met Nederland weinig bijzonders 

te vermelden. Op het moment dat Singapore "in het oog viel" bij de Britten in 

1819, bestond de Hollandse V.O.C. 3 . niet meer. Bovendien concentreerde 

Nederland zich meer op Java en andere Indonesische eilanden. Vanaf 1867 

kreeg Singapore een sleutelpositie in de keten van Britse havens in het Verre 

Oosten. Daarmee werd waarschijnlijk de basis voor de hedendaags nog steeds 

aanwezige aantrekkingskracht van Singapore voor de wereldhandel gelegd. 

De verbindingen met de buurlanden verlopen over zee of door de lucht. De 

economische groei in Singapore na de onafhankelijkheid in 1965 is groot. 

Vrijwel alle handel uit Azie verloopt via Singapore. De handelswaar komt op 

kleine handelsschepen uit landen als Vietnam, Indonesie, de Phillipijnen, 

HongKong en Maleisie. De lading wordt in de grote havens van Singapore 

overgeladen in grote schepen die op Europese bestemmingen varen of gaan 

verder per vliegtuigtransport 4. 

3.3.4. NATUURBESCHERMING 

Langzaam maar zeker, mogelijk mede door de groei van de welvaart, begint 

in de Singaporese samenleving een zekere belangstelling te ontstaan voor 

natuurbeschenning en verantwoordelijkheid voor de natuurlijke omgeving en 

het milieu. Wat betreft inheemse diersoorten heeft het land een honderdtal 

vogelsoorten en een veertigtal slangesoorten. Een civetkat en een maid 
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behoren tot de grootste aanwezige zoogdieren. De meeste dier- en 

plantesoorten bevinden zich in het nationale natuurpark: "Bukit Timah Nature 

Reserve" 5 . Naast dit natuurreservaat is Singapore in het bezit van een aantal 

op recreatie gerichte parken: het MacRitchie Reservoir, een botanische Win 

(rijk aan meer dan 2000 soorten), een dierentuin en een vogelpark met een 

collectie van 380 verschillende vogelsoorten. Verder is op het eiland een 

Icrokodillenfann aanwezig. 

3.3.5. WETGEV1NG 

Singapore is sinds 28 februari 1987 Lidstaat van de Cites (Convention on 

Internationale Trade in Endangered Species) 6 . De CITES is in 1989 door 

Singapore bekrachtigd middels het "Endangered Species (Import and Export) 

Act. Chapter 92k". In 1992 en 1994 is de wetgeving aangevuld met drie 

amendementen waardoor een betere controle op de dierenhandel door 

particulieren mogelijk is geworden. Met name de controles op de handel in 

neushoornhoonts en tijgeronderdelen (inclusief medicijnen) zijn verscherpt. 

Overeenkomstig de afspraken van CITES worden elke twee tot drie jaar de 

lijsten met bedreigde dier- en plantesoorten herzien. Voor het importeren en 

exporteren van de in de CITES-lijst genoemde dieren zijn import-

respectievelijk exportvergunningen vereist. Het "Primary Production 

Department" (PPD) is de autoriteit die belast is met de implementatie en de 

controle van de mondiale CITES-richtlijnen in Singapore. 

Voor de handhaving van de wetgeving werkt het "Primary Production 

Department" samen met de politie en de douane om de illegale handel in 

bedreigde diersoorten op te sporen 7. Een ieder die zonder de vereiste import-

of exportvergunningen CITES-soorten binnen het grondgebied van Singapore 

brengt, kan een boete tegemoet zien van ten hoogste $5000 (bij herhaling $ 

10.000) of een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een combinatie 

van beidens. 

3.3.6. POSH lb OP DE MARKT VAN VRAAG EN AANBOD 

In vergelijking met andere landen zoals bijvoorbeeld Vietnam of Indonesie, is 

Singapore niet representatief voor het beschrijven van het complete 

aanbodcircuit. In principe begint Singapore bij de positie van "exporteur". 

Vanuit Singapore worden de ingezarnelde dieren naar het Westen 

gedistribueerd. De soorten kunnen aflcomstig zijn uit het wild of van een 

"breeding centra". Een groot gedeelte is bovendien aflcomstig uit Westerse 
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landen: een tegenstroom dus van noord naar zuid. 

Singapore is bij de Nederlandse dierenhandel een zeer gewaardeerd 

handelsland. Redenen die genoemd worden zijn de politieke stabiliteit, de 

aantrekkelijke infrastructuur, centrale lokatie in Azie en de vele reeds 

bestaande handelscontacten. Vanuit Singapore opereren minstens vier 

importeurs cq. exporteurs van bedreigde en uitheemse diersoorten. 

3.3.7. OMVANG 

Opvallend is dat de handel tussen Nederland en Singapore zeer intensief is en 

hier geen sprake is van een klassieke stroom van het zuidelijk naar het 

noordelijk halfrond. Nederland exporteert zelfs meer naar Singapore, dan het 

importeert vanuit Singapore. In de periode van 1989-93 heeft Nederland 117 

verschillende dier- en plantesoorten geImporteerd vanuit Singapore (met een 

gemiddelde van 23 soortstransacties per jaar). Gedurende deze periode zijn 

7596 importen en exporten geregistreerd met een gemiddelde van 1519 

import/export registraties per jaar 9. Daarentegen heeft Nederland in dezelfde 

periode 224 verschillende dier- en plantesoorten geexporteerd naar Singapore 

(met een gemiddelde van 45 soortstransacties per jaar). Gedurende deze vijf 

jaar zijn 80.578 importen en exporten geregistreerd met een gemiddelde van 

16.116 per jaar. Laatst genoemde aantallen zijn zo hoog vanwege de grote 

aantallen vergunningplichtige planten die door Nederland worden 

geexporteerd. De plantentransacties achterwege gelaten komt men op een 

totaal van 10.433 import/export registraties per jaar. 

In grafiek 3.1 staat over de periode 89-93 het aantal importen weergegeven 

door Nederland vanuit Singapore. Hierbij is aangegeven hoe groot het 

handelsaandeel is voor vogels, zoogdieren (zoogd.), reptielen (rept.), planten 

(plant) en koralen (koraal). 
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Grafiek 3.1. Soortstransacties tussen Nederland en Singapore met 

Nederland als importland over de jaren 1989 Um 1993. 

De Nederlandse importen vanuit Singapore bestaan voor 84% uit vogels, 

13% planten, 2% reptielen, 1% zoogdieren en 1% koraal. In 23% van de 

transacties staat een "wild"-transactie vermeld, in 60% van de gevallen staat 

niets vermeld over de status van de dieren. 

Ongeveer 65% van de geregistreerde transacties komt van origine uit 

Indonesia. Overige landen van waaruit doorvoer plaatsvindt via Singapore 

zijn Maleisie, Vietnam, Solomon Eilanden en HongKong. 

Bij de meeste transacties staat tevens het doel van de transactie vermeld. De 

aangevraagde vergunningen waren in 94% van de gevallen bedoeld voor de 

commerciale dierenhandel, 4% van de transacties waren bedoeld voor 

dierentuin doeleinden en 1% voor prive doeleinden. 

In grafiek 3.2 staat over de periode 89-93 het aantal exporten van Nederland 

naar Singapore weergegeven. Hierbij is eveneens aangegeven hoe groot het 

handelsaandeel is voor vogels, zoogdieren (zoogd.), reptielen (rept.), planten 

(plant) en koralen (koraal). 
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Grafiek 3.2. Soortstransacties tussen Nederland en Singapore met 

Nederland als exportland over de jaren 1989 t/m 1993. 
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De Nederlandse exporten naar Singapore bestaan voor 72% uit vogels, 21% 

planten, 7% zoogdieren en 1% reptielen. In 60% van de transacties staat een 

"captive-bred"-transactie vermeld, in 8% van de geregistreerde transacties 

wordt de "wild"-status vermeld. Daar waar de "wild"-status expliciet is 

vermeld zijn de dieren van origine afkomstig uit landen als Suriname, 

Guyana, Kameroen, Tanzania, Senegal, Zaire, Guinea en Mali. Bij 37% van 

de geregistreerde transacties staat niets over de status vermeld. 

Uit de geregistreerde doelvermeldingen blijkt 86% van de transacties plaats te 

vinden ten behoeve van de commerciele dierenhandel, 13% voor dierentuin 

doeleinden en 1% voor prive doeleinden. 

Vergelijkt men de importen en exporten met elkaar dan valt het op dat de 

soorten die geimporteerd en geexporteerd worden niet hetzelfde zijn, 

ofschoon het in beide gevallen meestal wel papegaai-achtigen betreft. Het 

merendeel van de door Nederland geexporteerde vogelsoorten betreft diverse 

soorten die in Nederland succesvol gekweekt worden. De dieren komen van 

origine uit Nederland. In een aantal gevallen heeft Nederland een 

doorvoerfunctie voor handel naar Singapore. Het betreft hier handel vanuit 

Zuid-Amerika (Suriname, Chili, Guyana) of vanuit Afrika (Kameroen, 

Senegal, Mali) die via Nederland naar Singapore wordt vervoerd. 

Tijdens het veldonderzoek wordt Singapore regelmatig als gunstig land 
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genoemd om diersoorten "wit te wassen", voordat zij naar hun Europese 

bestemming gaan. Daardoor kan de handel met door de Europese Unie 

geboycotte landen toch plaats vinden. Ms voorbeeld: de Europese Unie heeft 

voor een bepaald Aziatisch land een handelsverbod uitgevaardigd. Dit 

handelsverbod geldt alleen voor de leden van de Europese Unie en niet voor 

Singapore. De handelswaar kan dan van het geboycotte land legaal naar 

Singapore vervoerd worden en vervolgens km de handel zijn route vervolgen 

van Singapore naar zijn Europese bestemnaing. 

Door de centrale ligging kurmen dieren ook makkelijk overgepakt worden. De 

dieren komen per boot aan en de zending kan vervolgens gelijk overgepakt 

worden in een verpakking volgens de IATA-richtlijnen en per vliegtuig verder 

worden vervoerd naar een West-Europese bestemming. Andersom is 

Singapore eveneens een aantrekkelijk distributieland naar het Aziatische 

continent. In deze is de positie van Singapore in And goed vergelijkbaar met 

de positie die Nederland he,eft in Europa. Ook Nederland staat bekend als 

doorvoerland van waaruit zendingen worden doorverzonden, waarbij de 

dieren regelmatig overgepakt worden om hun reis voort te kunnen zetten. In 

deze zin handelen dus twee doorvoerlanden met elkaar: Singapore aan de ene 

zajde en Nederland aan de andere zijde. 

§3.4. Omvang van de Nederlandse vergunningplichtige 
legale dierenhandel 

3.4.1. INLEIDING 

Voor het onderzoek is een aantal vergunningen a-select nagekeken om een 

beeld te krijgen van de omvang van de dierenhandel in Nederland. Per jaar 

worden door Nederland zo rond de 15.000 vergunningaanvragen verwerkt 

voor import-, export en re-export van dieren en planten. Het betreft hier 

vergunningen voor de meest uiteenlopende zaken, varierend van 

krokodilleleren horlogebandjes, de transport van een gezelschapspapegaai tot 

de commerciele dierenhandeL 

Om meet inzicht te krijgen welk karalcter de vergunningen in Nederland 

hebben, zijn er 8 steekproeven uitgevoerd. Per steekproef werden ongeveer 

25 vergunningen bekeken. De 8 steekproeven betroffen vergunningen in 

1994  en 1995  (2 steekproeven van jaargang 1994, 6 steekproeven van 
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jaargang 1995). In totaal betrof deze steekproef 227 vergunningenlo. 

Per vergunning werd een zestal items genoteerd: 1.) soon (vogel, reptiel, 

zoogdier, plant), 2.) status (wild, captive bred -in gevangenschap geboren-, 

plant), 3.) appendix (I, II of DI), 4.) aantal per vergunning, 5.) import of (re-

)export, 6.) handelsbestemming van de aanvraag (zoals bestemd voor 

handelaar, dierentuin of horloge-industrie). De totaaluitkomsten van de 8 

steekproeven zijn opgeteld en gemiddeld. Hieronder volgen de resultaten. 

3.4.2. OMVANG 

Bij de steekproef worden gemiddeld 349 exemplaren of individuen 

aangevraagd op een vergunning. Indien gemiddeld 15.000 

vergunningaanvragen per jaar worden gehonoreerd en daadwerkelijk alle 

vergunningen gebniikt worden door de aanvragers 11 , dan worden er grofweg 

5,2 miljoen dieren en planten in en uit Nederland geImporteerd respectievelijk 

geexporteerd. Daar dit aantal wordt vertekend door het grote aantal planten, is 

het aantal dieren nogmaals apart berekend. Bij de steekproef worden 

gemiddeld 22 exemplaren of individuen (dieren) aangevraagd op een 

vergunning. Dit komt erop neer dat er in Nederland per jaar voor ruim 

300.000 dieren vergunningen worden aangevraagd. Dit is 6% van het totale 

aantal aanvragen voor dieren en planten (NB. deze resultaten betreffen geen 

vissenhandel, omdat de meeste vissen niet vergunningplichtig zijn en derhalve 

ook niet geregistreerd zijn). 

Aangenomen dat de volgende aanvragen gehonoreerd worden, kunnen de 

volgende resultaten worden gepresenteerd. 

Gemiddeld 87% is voor de commerciele handel bestemd, 4% wordt 

aangevraagd door dierentuinen, 5% door de horlogebandjes-industrie en 3% 

anders of onbekend. 
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Grafiek 3.3. Percentageverdeling van de verschillende handelsdoeleinden bij 
een steekproef van 227 vergunningen in Nederland (1994 en 
1995) 

Bij de handel is tevens gekeken of het hier vogelhandel, reptielenhandel, 
zoogdierenhandel of handel in planten betreft. Voor 72% betreft het bier 
aanvragen voor vogelsoorten, 18% voor reptielesoorten, 1% voor 
zoogdiersoorten en voor 9% voor plantesoorten. 
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Grafiek 3.4. Percentageverdeling van het handelsaandeel van de 
vogelhandel, reptielenhandel, zoogdierenhandel en 
plantenhandel. 
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3.4.3. STATUS 

Bij de steekproef van recente Nederlandse vergunningaanvragen is gemiddeld 

37% van de op de vergtmningen aangevraagde theren uit het wild afkomstig, 

56% van de dieren is captive bred, 5% betreft plantesoorten en 1% betreft een 

dier van voor de inwerkingtreding van de BUD-wet. 
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Grafiek 3.5. Percentageverdeling van de status van dieren of planten bij een 

steekproef van 227 vergunningen in Nederland (1994- 1995). 

Len aanzienlijk percentage dieren (37%) is nog steeds uit het wild afkomstig. 

Het betreft hier voornamelijk appendix ii-vogelsoorten en appendix ii-

reptielesoorten. 

3.4.4. APPENDIX 

Bij de controle onder welk beschermingsregiem de aangevraagde soorten 

vallen (appendix I, II, respectievelijk LII), bleek dat gemiddeld 7% van de 

aanvragen appendix I-soorten betrof, 91% appendix II- en 2% appendix III-

so orten. 
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Grafiek 3.6. Percentageverdeling van de beschermingsstatus bij een 

steekproef van 227 vergunningen in Nederland (1994 en 

1995). 

De aanvragen betreffen vooral appendix II-soorten. Ook tijdens het 

veldonderzoek is gebleken dat appendix II-soorten het meest aantrelckelijk zijn 

voor de handel. 

3.4.5. IMPORT, EXPORT EN RE-EXPORT 

Bij de steekproef bleek gemiddeld 33% van de vergunningaanvragen bedoeld 

te zijn voor import van dieren of planten en 67% voor export. Na nadere 

bestudering bleek 35% van de exportvergunningen re-export te betreffen. 
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§3.5. Samenvatting 
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Grafiek 3.7. Percentageverdeling van het aantal importen, exporten en re-

exporten bij een steekproef van 227 vergunningen in Nederland 

(1994 en 1995). 

Uit de steekproef blijkt dat een derde van de aanvragen 

doorvoervergunningen betreft, den derde aanvragen voor importvergtmningen 

en een derde aanvragen voor exportvergunningen. Op grond van deze 

resultaten kan niet worden aangenomen of Nederland binnen Europa de 

algemeen aangenomen belangrijke doorvoerfunctie vervult 

De dierenhandel verloopt van exporteur in het aanbodland naar importeur in 

het vraagland. Door middel van een soort mierenhandel zamelt de exporteur 

in het aanbodland de dieren in, gebruikmakend van tussenhandelaren, 

verzamelaars en vangers. 

Een traditionele handelsstroom van zuidelijke landen naar noordelijke landen 

is in de onderzochte handelsrelatie van Nederland met Singapore niet 

gevonden. Er wordt namelijk meer naar Singapore geexporteerd door 

Nederlandse handelaren dan er vanuit Singapore naar Nederland wordt 

geimporteerd (gedurende vijf jaar: 224 verschillende dier- en plantesoorten 

met 80.578 geregistreerde exporttransacties vanuit Nederland naar Singapore 

toy. 117 verschillende dier- en plantesoorten met 7.596 importtransac ties 



vanuit Singapore naar Nederland). Een mogelijke verklaring hiervoor is de 

groeiende economie en welvaart in Singapore. De Nederlandse export naar 

Singapore bestaat voor 84% uit vogels. De contacten met Singapore tijdens 

dit onderzoek hebben slechts officiele inforrnatie opgeleverd en hebben geen 

inzicht gegeven in het gevoerde beleid en ervaringen bij de regulering van met 

name de illegale dierenhandeL 

Nederland verwerkt gemiddeld  15.000 vergunningaanvragen per jaar voor de 

invoer, uitvoer- en doorvoer van vergunningplichtige dieren en planten. 

Aangenomen dat alle vergunningen daadwerkelijk benut worden door de 

aanvragers, dan worden grofweg 300.000 dieren en 4.7 miljoen planten in en 

uit Nederland geImporteerd respectievelijk geexporteerd. 

Van de 227 gecontroleerde vergunningen nit de steekproef betreft 87% de 

commerciele handel. De vergunningen van de commerciele handel bestaan 

voor 72% uit vogelhandel, 18% uit reptielenhandel, 1% uit zoogdierenhandel 

en voor 9% nit plantenhandel. 

Ofschoon men over het algemeen aanneemt dat Nederland een belangrijke 

doorvoerfunctie zou vervullen in Europa, kunnen hiervoor met de resultaten 

van de geregistreerde vergunninggegevens nit dit onderzoek slechts indirekt 

aanwijzingen gevonden worden. Uit de steekproef blijkt dat een derde van de 

aanvragen doorvoervergunningen betreft. 

De aanvragen betreffen vooral appendix ii-soorten. flit gegeven komt overeen 

met resultaten uit het veldonderzoek. Een aanzienlijk percentage dieren en 

planten is uit het wild afkomstig (37%). Het betreft hier voomamelijk 

appendix ii-vogelsoorten en appendix ii-reptielsoorten. 
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1 	IATA- Overkoepelende organisatie voor nationale en intemationale 

luchttransporten. De instantie heeft vrijwillig richtlijnen opgesteld voor 

transporten van levende dieren (LAR- Live Animal Regulations). 

2 	Derksen, Guido. Reishandboek Singapore. 1993. 

3 	Lottum- van Leeuwen, L.M. From Source to Scourge. Drugs and Legislation in 

Singapore. 1819-1992. 1992. 

4 	Interview 34 (categorie VI). 

5 	Lloyd, I. ; Schafer, B.R. Singapore. 1988. 

6 	Informatie afkomstig van: Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 

Afdeling Cites-bureau. December 1994. 

7 	Cites Management Authority of Singapore. Juli 1995. 

8 	•Endangered Species (import and export) Act (chapter 92A). Act 4 of 1989. 

Statutes of the Republic of Singapore. 

•Act Supplement NO. A 30/92. 17 october 1992. 

'Act Supplement NO. S 466/92. 3 november 1992. 

•Act Supplement NO. S 345/94. 30 augustus 1994. 

9 	Voor de case zijn alle geregistreerde transacties nagekeken over de jaren 1989-93 

(meest recente gegevens) tussen Nederland en Singapore. De gegevens zijn zo 

gesorteerd dat Nederland of een exportfunctie of een importfunctie heeft. Op de 

CITES-lijsten staat per soort het aantal tran.sacties vermeld waarvoor een 

vergunning is aangevraagd. Derhalve zijn alle transacties in dezelfde soort per jaar 

bij elkaar opgeteld. 

(Bron: WCMC, Cambridge; CITES Secretariat, Gdneve). 

10 	De vergunningaanvragen op bet Cites-bureau (ministerie LNV) zijn opgeslagen in 

mappen. Een nieuw binnengekomen aanvraag wordt aan de eerdere vergunningen 

toegevoegd op die wijze dat de vergunningen van onderen naar boven, van 

oudere respectievelijk naar meer recente data gesorteerd liggen. 

De 227 genoteerde vergunningen betreft een a-selecte steekproef, waarbij 

willekeurige mappen tussen 1994 en 1995 zijn gepakt, waaruit vervolgens 

willkeurig 30 aanvragen zijn overgenomen. 

11 	Tijdens de steekproef zijn 227 vergunningen doorgekeken. Derhalve is 

hiermee niet precies duidelijk of deze aanvragen daadwerkelijk door de aanvragers 

gebruikt worden. 

Geschat wordt dat de aanvragen voor invoer en re-exportvergunningen vrijwel voor 

100% benut worden. 

Bij de aanvragen voor uitvoervergunningen van gekweekte of gefokte exemplaren 

wordt een percentage niet gebruikt. De gegevens voor de inschatting van dit 
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percentage voor de jaren 1994 en 1995 zijn momenteel nog niet voorhanden. 

Bovendien geven de beschikbare gegevens geen inzicht in de EG-certificaten die 

jaarlijks worden uitgegeven, zodat een inschattingspercentage gebaseerd zou 

worclen op gegevens zonder EG-uitvoeivertificaten en derhalve onvolledig zou zijn 

(Bron: mondeling Cites-bureau. Ministerie LNV. 1995). 
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Hoofdstuk 4 

De vraagmarkt in Nederland 

In dit hoofdstuk wordt de vraagmarkt van bedreigde en beschermde 

diersoorten besproken in Nederland. fliermee wordt een antwoord gegeven 

op de vraagstellingen over de opbouw, de rol en de functie van de vraagmarkt 

voor de afzet van exotische dieren. De vraagmarkt kan worden opgesplitst in 

zes verschillende deelmarkten al naar gelang de deelnemers, die om goederen 

van de markt vragen. 

In §4.1 wordt de afzetmarkt besproken waar dierentuinen optreden als 

deelnemers van de markt om exotische dieren aanschaffen. 

In §4.2 komen de onderzoeksinstituten als marktdeelnemers aan bod. 

In §4.3 wordt beknopt de vraagmarkt naar exotische dieren besproken door 

musea alsmede commerciele doeleinden (circussen, reklamespots). 

In §4.4 wordt de particuliere consument als marktpartij belicht. Onderscheid 

wordt gemaakt tussen houders van gezelschapdieren alsmede liefhebbers en 

kwekers en verzamelaars van diercollecties van opgezette dieren. 

In §4.5 wordt kort ingegaan op de zuigkracht van de markt en de opvang van 

exotische dieren. 

Hoofdstuk 4 wordt afgesloten met een samenvatting (0.6). 

§4.1. Dierentuinen 

4.1.1. INLEIDING 

Europa is in het bezit van 200 dierentuinen die zijn aangesloten bij EAZAi. 

Naast de EAZA-dierentuinen zijn ruim 2000 niet aangesloten dierentuinen in 
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Europa aanwezig. Over deze dierentuinen is doorgaans weinig over bekend. 

Nederland is in bent van negen grote dierentuinen, die alien zijn aangesloten 

aan de EAZA en ongeveer tien Ideine dierentuinen. De oudste Nederlandse 

dierentuin dateert nit 1838 2. De oudere dierentuinen zijn meestal gevestigd in 

de havensteden, want bier werden de exotische dieren aangevoerd en konden 

de dieren zo snel mogelijk naar hun definitieve eindbestemming worden 

gebracht. Dat de in de dierentuinen gehouden dieren uit het wild kwamen was 

vanzelfsprekend en dat een dierenhandelaar daarvoor zorgde was eveneens 

algemeen geaccepteerd. In die tijd was van milieu- of natuurbescherming nog 

nauwelijks sprake. Parallel aan de veranderingen in de samenleving en de 

wetenschap hebben ook dierentuinen in de loop van de eeuw een heel scala 

aan veranderingen meegemaakt. Vanaf de jaren zeventig zijn de dierentuinen 

zich steeds meer gaan profileren met een doelgericht beleid ten aanzien van 

beheer van diercollecties, natuurbehoud, educatie aan het publiek en 

dergelijke. 

4.1.2. GEBRUIK VAN BROKERS 

Daarvoor maakten de dierentuinen veelvuldig gebruik van de zogeheten 

"animal brokers" of "diennakelaren". Brokers zijn met name gericht op het 

verhandelen, ruilen en transporteren van dierentuindieren. Zij kunnen zorgen 

voor de aanvoer van nieuwe exemplaren voor de collectie, maar komen ook 

"surplus-dieren" 3  ophalen. Naast de broker hadden de dierentuinen eveneens 

de keuze om dieren aan te schaffen bij andere dierenhandelaren. De voorkeur 

ging echter uit naar een bemiddelende broker, zodat men niet direkt in contact 

hoefde te komen met het reguliere dierenhandelscircuit. Heden is het gebruik 

van brokers teruggelopen, maar ze zijn er nog steeds. De meeste brokers 

onderhouden ook thans nog steeds de contacten met hun (potentiele) ldanten. 

Regelmatig worden aanbodlijsten naar de dierentuinen opgestuurd en wordt 

men ge1nformeerd over de surplus-dieren van andere dierentuinen. 

De redenen om een broker in te schakelen zijn velerlei. In de eerste plaats kan 

de traditie  genoemd worden4. De meeste contacten met brokers zijn vele jaren 

geleden opgebouwd en daardoor vertrouwd. 

Een tweede reden is het 2emak.  Zowel het aanschaffen van nieuwe dieren 

alswel het verplaatsen van overtollige dierentuindieren gaat gepaard met 

internationale importen en exporten. Voor het aanschaffen moet men 
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contacten bezitten cq. opbouwen om aan de gewenste diersoorten te komen. 

Voor overtollige dieren uit een collectie moet een goed alternatief elders 
gezocht worden. De voorkeur gaat uit naar een andere dierentuin. Dit kan een 
zeer tijdrovende taak zijn, vooral wanneer het diersoorten betreft waar de 

kweek- of fokresultaten zo succesvol zijn dat de markt is verzadigd. 
Voor het importeren en exporteren van de meeste in de dierentuincollectie 
aanwezige diersoorten zijn vergunningen  nodig. Het is voor een dierentuin 

een aanzienlijke tijdsinvestering om zich de praktische uitvoering van het 

vergtmningenstelsel eigen te maken. 
Een ander probleem is het transport  van dieren. Om te beginnen moet bij het 
transporteren van dieren een zekere behuizing beschikbaar zijn (kooien, 

kisten, etc.). Korte transporten kunnen over de weg in een vrachtauto of 
bestelwagen verricht worden. Voor lange afstanden is luchttransport nodig. 
Luchttransport kost een lange voorbereiding met een vliegtuigmaatschappij en 
vereist soms ook andere transportaccommodaties. Kortom een tijdrovende 
organisatie en een reeks van gecompliceerde handelingen. Deze kunnen in 
principe worden overgenomen door een broker. 

Een derde reden is financieel  van aard. Brokers combineren soms reeds 

afgesproken transporten met een aantal extra dieren, die toevallig dezelfde 

richting uit moeten. Het kan voor een dierentuin veel goedkoper zijn om 
enkele dieren met zo'n "combinatie-transport" mee te geven, dan zelf een 
nieuw transport te regelen. 

Een vierde reden is de garantie van afzet.  Het netwerk van een broker is 
dermate groot dat hij in staat is vrijwel elke diersoort ergens te plaatsen, zelfs 
als het voor de afzet "onaantrekkelijke" diersoorten betreft. Ofschoon soms 
discussie ontstaat waar het dier het beste geplaatst kan worden, rest in 
somrnige situaties voor een dierentuin geen ander alternatief dan de broker in 
te schakelen of euthanasic toe te passen. 
Een vijfde reden is dat een andere dierentuin  met een broker werkt. De 
organisatie van het transport is doorgaans voor de verantwoording van de 
ontvangende dierentuin. In sommige gevallen wordt door de desbetreffende 
dierentuin een broker ingeschakeld voor het transport. Dit kan bijvoorbeeld 
voorkomen bij uitwisselingen met buitenlandse dierentuinen. Met name 
voormalige Oostbloklanden werken veel met brokers. 

Ofschoon het dierentuinbeleid hieromtrent de laatste jaren aanzienlijk is 
veranderd, kunnen bovengenoemde redenen tot de dag van vandaag een rol 
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spelen bij de beslissing voor het wel of niet inschakelen van een broker. In 

het huidige beleid wordt gestreefd naar een situatie waarbij dierentuinen elkaar 

onderling kunnen voorzien van de gevraagde diersoorten voor de collectie, 

zodat in ieder geval geen uit het wild afkomstige dieren meer nodig zijn. Het 

zichzelf voorzienende "gesloten circuit" wordt nagestreefd door het 

totstandbrengen van uitgebreide fok- en uitwisselingsprogramma's, waarbij 

transporten, vergunningen en contacten binnen het dierentuincircuit zelf 

worden geregeld. Daartoe worden reeds aanwezige nationale 

samenwerkingsverbanden geIntensiveerd en hebben verschillende 

dierentuinen zich op intemationaal niveau verenigd 5. Hiermee hebben de 

dierentuinen een zekere garantie ingebouwd om dieren uit te wisselen met 

dierentuinen, die dezelfde richtlijnen hanteren voor verzorging, huisvesting, 

transport etc.. Een aantal aangesloten Europese dierentuinen hebben onderling 

een vraag-aanbodlijst ("available-wanted-list") ontwilckeld, waarin de 

verschillende dierentuinen hun aanbod en hun vraag aan elkaar kunnen 

doorrnelden. Hierdoor zou de functie van de broker, die vroeger de vraag en 

het aanbod van de dierentuinen onder controle had, min of me,er overbodig 

gemaakt kunnen worden. Het onderlinge vraag-aanbodsysteem tussen de 

dierentuinen is echter niet zo gesloten als men zou wensen, waardoor de 

meeste brokers toch zeer snel op de hoogte te zijn van de meest recente vraag-

aanbodlijsten van de dierentuinen. 

4.1.3. OVERGANGSFASE TUSSEN OUD EN NIEUW BELEID 

GesteId kan worden dat de dierentuinen momenteel in een soon 

overgangsfase zitten tussen oude traditie en nieuw beleid. Uit het onderzoek 

is gebleken dat die dierentuinen bekend zijn met brokers en dat zich soms 

omstandigheden voor kunnen doen waarbij een broker wordt ingeschakeld 6. 

De frequentie van het inschakelen van een broker is enorm gedaald. Van de 

transporten, van of naar een dierentuin, wordt per jaar gemiddeld slechts 2 tot 

5% uitbesteed aan een broker. Door alle dierentuinen worden alleen nog 

bekende brokers ingeschakeld. Op meldingen van nieuwe brokers wordt niet 

meer ingegaan. Bij uitbesteding worden nauwkeurige afspraken gemaakt met 

de broker over de eindbestemming van het dier. 

De overige transporten, ruim 95%, worden door de dierentuinen zelf geregeld 

en het streven is om dit in de toekomst voor de voile honderd procent te gaan 

doen. 

De vergunningen en overige papieren worden doorgaans door de dierentuinen 
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zelf geregeld en zelden meer overgelaten aan de broker. Hiermee probeert 

men een groot nadeel van het gebruik van een intermediair te ondervangen, 

namelijk de niet-traceerbaarheid van de uitbesteedde transporten. Op deze 

manier kan worden voorkomen dat een transport verdwijnt naar een 

onbedoelde bestemming: een malafide dierentuin, schijndierentuin, een 

particulier of laboratorium. Op het moment dat men een derde inschakelt, is 

men in principe de controle kwijt over waar het dier naartoe gaat 

respectievelijk waar het dier vandaan komt. Alle dierentuinen zeggen in 

mindere of meerdere mate weleens negatieve ervaringen te hebben 

meegemaakt (vermissing, omwisselen van bestemmingen, misleiding, 

gebruik van valse namen, etc.). 

•Een dier moest afgeleverd worden in een dierentuin elders in Europa ten 

behoeve van een fokprogranuna. Het dier bereikte niet zijn bestemming en werd een poosje 

later in een circus teruggevonden. Niemand kon vertellen hoe het dier daar gekomen was. 

Een andere maatregel die dierentuinen hanteren om dierentuindieren minder 

aantrekkelijk en meer onbereikbaar te maken voor de handel, zijn de 

onderlinge uitwisselingen van dieren met gesloten beurs, ongeacht welke 

diersoort. Op deze miner heeft een dier geen handelswaarde. Ook aan de 

brokers worden de dieren doorgaans gratis meegegeven en wordt alleen een 

onkostenvergoeding betaald voor het transport. De dieren worden dus niet 

meer verkocht aan de broker. Hierdoor is een situatie ontstaan waarin men 

eisen kan stellen: men vraagt om verantwoording waar de dieren naartoe 

gaan, of de huisvesting voldoende is, etc.. Sommige brokers lijken op deze 

"vraag van de klant" handig in te springen en vermelden a priori dat controle 

op hun werk altijd toegestaan is en leveren ter verantwoonling foto's af van 

de eindbestemming. Een broker kan uiteraard, mits hij het dier niet  bij een 

afgesproken eindbestemming moet afleveren, wel geld aan een klant vragen 

voor een dier. Hiermee worden de grote winsten gemaakt. De meeste 

dierentuinen geeft aan het vermoeden te hebben dat een aantal brokers flunk 

geld hebben verdient aan dierentuindieren. De aangegeven winstmarges 

tussen aankoop en verkoop lopen flunk uiteen 7 . Deze uiteenlopende 

winstmarges worden als zeer typerend genoemd voor de werkwijze van 

brokers. Zoals men wel zegt: bij de ene transactie leggen ze er jets op toe en 

bij de andere transactie nemen ze jets meer, afhankelijk van de situatie en 

afhankelijk van de klant. Door de toenemende kritische visie van de 

Nederlandse dierentuinen lijken de brokers enige voorzichtigheid in acht te 
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nemen en lijkt de Idantenbinding voor te staan op bedinging van grote 

winsten. Uiteraard gaan de momentele ontwikkelingen in dit circuit ook de 

brokers niet ongemerkt voorbij. 

4.1.4. HANDELSCIRCUIT EN PARTICULIEREN 

Naast de broker kan een dierentuin ook direkt dieren betrekken van of leveren 

aan het dierenhandelscircuit of particuliere liethebbers en -verenigingen. 

Dit lijkt sterk afhankelijk van de diersoort. Bij grote zoogdieren is het 

inschakelen van het particulierencircuit vrijwel uitgesloten. Enkele gevallen 

zijn bekend waarbij een grote importeur/exporteur werd ingeschakeld voor het 

ophalen van een groot zoogdier. De noodzaak daartoe is tegenwoordig vrijwel 

nihil vanwege onderlinge uitwisselingsprogrammais. Kleine zoogdieren 

worden daarentegen weleens betrokken van of weggegeven aan liefhebbers (- 

verenigingen). 

Contacten voor de aanschaf van vissen schijnen meestal direkt via importeurs 

te verlopen. Ook de aanschaf van sommige reptielen en amfibieen is soms 

moeilijk binnen het circuit van dierentuinen. In sommige gevallen wordt de 

aanvulling van de reptielen/amfibieen-collecties door dierentuinen zelf 

geregeld en mist men af naar het land van herkomst. 

De meeste dierentuinen zijn doorgaans uitermate terughoudend met direkte 

contacten met importeurs. In uiterste gevallen gaat de voorkeur uit naar het 

particulierencircuits. Onder het particulierencircuit worden zowel liefhebbers 

bedoeld die eventueel zelf dieren kweken of fokken, als enkele Nederlandse 

opvangcentra. 

4.1.5. RISICO'S 

Ondanlcs een aantal voorzorgsmaatregelen en richtlijnen moeten dierentuinen 

desalniettemin altijd op hun hoede zijn bij het afleveren, aanschaffen en 

uitwisselen van dieren. Niet alleen omdat zij soms derden moeten 

inschakelen voor transporten, maar ook omdat zij soms benaderd worden 

door "schijndierentuinen". 

•Een dierentuin X ging in op de vraag van iemand die zich voordeed als een 

medewerker van een dierentuin elders in Europa naar een bepaalde diersoort. Achteraf werd 

door dierentuin X toevallig extra contact opgenomen met de dierentuin, omdat een aantal 

verkeerde papieren was meegestuurd. De vertegenwoordigers van de dierentuin hadden nooit 

gebeld noch interesse getoond om de dieren in de collectie op te nemen. Ze waren zeer 

geschokt dat hun goede naam was misbruikt door iemand. Later Week dat deze persoon al 
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eerder op een andere manier had getracht de dieren te bemachtigen. Deze poging was mislukt 

vanwege ontstane argwaan bij dierentuin X. 

In een aantal gevallen voeren handelaren een indrukwekkende handelsnaam 

die een dierentuin doet vermoeden. In een enkele situatie is er ook 

daadwerkelijk een dierentuin of dierenpark die zelfs open is gesteld voor het 

publiek. De dierentuin kan ontstaan uit hobby of voor extra verdiensten, maar 

fungeert gelijktijdig als opslagplaats van de handel. Bovendien wordt een 

dierenpark door de samenleving, maar ook door controle- en 

opsporingsinstanties, niet snel gekoppeld aan dierenhandel, waardoor een 

dierentuin een geschikte delcmantel kan zijn voor de handel. Met name voor 

het buitenland kunnen hierdoor onduidelijke situaties ontstaan, immers naast 

de 200 EAZA-dierentuinen bezit Europa ook nog ruim 2000 niet aangesloten 

dierentuinen, waar men over het algemeen niet veel vanaf weet. Men kan te 

maken hebben met een zeer serieuze particulier, maar ook met een handelaar 

of een dierentuin die aan zijn faillissement staat. Voor elke transactie met een 

onbekende dierentuin in het buitenland zou dus enige voorzichtigheid in acht 

genomen moeten worden. Vooral in het Oostblok komen dergelijke 

fenomenen voor, maar ook in Nederland is een aantal van dergelijke 

dierentuinen/parken bekend. 

4.1.6. DIEFSTALLEN 

Elke dierentuincollectie bevat diersoorten die voor de dierenhandel uitermate 

aantrekkelijk zijn. Ofschoon een dierentuin nooit diefstallen heeft gehad, 

hebben anderen soms zeer waardevolle soorten uit hun collectie zien 

verdwijnen. 

In een periode van 1990 tot en met 1994 zijn in het totaal 9 incidenten 

geregistreerd in 6 verschillende dierentuinen in Nederland, waarbij in het 

totaal 35 dieren zijn ontvreemd 9. In alle gevallen gaat het hier om diefstal van 

vogels. Voor 89% betreft het diefstallen van een aantal handelsaantrekkelijke 

kromsnavelsoorten. Ook van dierenparken in Groot-Britannie worden 

diefstallen gemeld van met name Icromsnaveligen en kleine primaten. 

De ontvreemdingsproblemen lijken zich overigens niet te beperken tot 

dierentuinen alleen. Ook particuliere bezitters, liefhebbers, kwekers en 

importeur/exporteurs melden regelmatig diefstallen door van dieren. Worden 

deze aantallen eveneens meeberekend dan zal de omvang van diefstallen van 

exotsche dieren aanzienlijk hoger zijn dan de hierboven genoemde aantallen. 
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De grote vraag is wie deze diefstallen pleegt. In een enkel geval worden 

dieren uit de collectie ontvreemd door een bezoeker, die het dier toevallig 

"zoin leuk beestje" vindt. Het betreft hier willekeurige soorten die niet al te 

bijtgraag zijn. In de meeste gevallen zijn de diefstallen doelgerichter. De keuze 

valt op voor de handel aantrekkelijke soorten en sommige diefstallen doen 

inch een zekere voorbereiding vermoeden, aangezien niet alle ontvreemde 

exemplaren zichtbaar waren voor het publiek. 

Uit gesprekken blijkt dat sommige ontvreemde exemplaren in het Nederlandse 

handelscircuit zijn aangeboden. In de meeste gevallen is het achterhalen van 

ontvreemde dieren een moeilijke kwestie. Vooral als de dieren over de grens 

worden gebracht en aldaar worden verkocht, kan de verdere handelsroute 

ontraceerbaar worden. Daamaast is het zeer moeilijk te bewijzen dat een 

teruggevonden exemplaar inderdaad het ontvreemde exemplaar is. Om deze 

individuele herkenbaarheid te vergroten gaan steeds meer dierentuinen, maar 

ook kwekers en liefhebbers, over tot het aanbrengen van individuele 

kenmerken bij hun dieren door middel van tatoeages en bij voorkeur 

onderhuidse chips. 

Het komt soms ook voor dat er onbedoeld iets aan de dierentuincollectie 

wordt toegevoegd. Het gaat hier om particulieren die genoeg hebben van hun 

huisvriend en denken de juiste oplossing gevonden te hebben. 

§4.2. Onderzoeksinstituten 

4.2.1. INLEIDING 

Nederland heeft ongeveer 100 instellingen waar proefdieren worden gebruikt 

(laboratoria, universiteiten en onderwijsinstellingen). Per jaar worden in 

Nederland ongeveer 850.000 dierproeven verrichtio. Het overgrote deel van 

de gebruikte proefdieren betreft knaagdieren. Proefdieren kunnen voor 

uiteenlopende doeleinden gebruikt worden die varieren van farmaceutisch 

onderzoek, kankeronderzoek tot gedragsonderzoek en educatie 1 1  . Het 

gebruik van exotische dieren in dierproeven is laag en concentreert zich 

voomamelijk op het gebruik van een aantal apesoorten en in enkele gevallen 

vogels, reptielen of arnfibieeni 2. 

De eerder genoemde overgangsperiode van de dierentuinen is min of meer 

vergelijkbaar met de situatie bij onderzoeksinstituten. Ook het beleid van 
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onderzoeksinstituten ten aanzien van proefdiergebruik en proefdieraanschaf is 

de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Vergelijkbaar met de dierentuinen 

beginnen onderzoeksinstituten een gesloten circuit te creeren door meer en 

betere nationale en internationale sarnenwerking. Het gebruik van proefdieren 

door diverse instituten staat in Nederland onder de controle van de 

overheid 13 . 

4.2.2. GEBRUIK VAN INTERMEDIAIREN 

Voor de bemiddeling van de aanschaf of het kwijten van dieren werd door de 

onderzoeksinstituten regelmatig gebruik gemaakt van de animal brokers, 

reeds eerder genoemd bij de dierentuinen. Ofschoon de meeste brokers met 

name geconcentreerd zijn op dierentuinen, heeft een aantal tevens contacten 

met laboratoria. In een enkel geval is men zelfs gespecialiseerd in de afzet op 

deze markt, hetgeen blijkt uit een meer gespecialiseerd aanbod van 

handelsprodukten 14 . 

Brokers blijken doorgaans voornamelijk gespecialiseerd te zijn in exotische 

dieren. Voor de levering van andere proefdieren zoals ratten, cavia's en 

muizen zijn andere instituten werkzaam, die speciaal voor proefdieronderzoek 

dieren fokken. Hun specialisatie blijkt uit hun zeer gespecialiseerde aanbod 

van specifieke inteeltstammen, hybriden of mutanten 15 . 

Vergelijkbaar met de dierentuinen is bij laboratoria de broker reeds van 

vroeger bekend uit de tijd dat de rol en de aanwezigheid van een intermediair 

geaccepteerd was. Indien men extra dieren moest aanschaffen of overtollige 

dieren kwijt moest, werd een broker ingeschakeld. 

Tijdens het onderzoek hebben onderzoeksinstellingen aangegeven dat slechts 

zeer sporadisch en in uitzonderingsgevallen gebniik wordt gemaakt van een 

broker16 . Deze uitzonderingen waren grotendeels het gevolg van surplus-

dieren, die men niet meer kwijt kon binnen het eigen circuit. De meeste dieren 

werden "met gesloten beurs" overhandigd. Ook hier meldt men dat bij het 

afgeven van de dieren in principe de traceerbaarheid van de dieren weg is: 

men weet niet waar de dieren naar toe gaan. Len enkele respondent meldt 

hierbij een casus waarbij een zending op een onbedoelde bestemming was 

aangekomen Naast de slechte traceerbaarheid wordt in dit kader eveneens de 

slechte herkenbaarheid van het individu genoemd, hetgeen meer en meer 

ondervangen zal worden door het aanbrengen van een chip bij de dieren. 
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4.2.3. NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

Het beleid van onderzoeksinstituten is tegenwoordig rigoureus aan het 

veranderen. In de eerste pints zijn uit het wild afkomstige dieren Met meer 

gewenst. Niet alle,en vanwege de publieke opinie, maar vooral omdat hi] het 

gebruik van wilde dieren achtergrondinformatie omtrent afkomst, genetica, 

etc. ontbreekt. Tevens kunnen uit het wild afkomstige exemplaren allerlei 

ongewenste infecties bij zich dragen, hetgeen de controleerbaarheid en 

betrouwbaarheid van onderzoek kan ondermijnen. Derhalve probeert men 

zove,e1 mogelijk dieren zelf te fokken. De meeste onderzoeksinstellingen 

kunnen hierdoor doorgaans in hun eigen proefdieren voorzien. In situaties dat 

men het proefdierbestand moet aanvullen van buiten af, wordt de voorkeur 

gegeven aan "captive bred" of liever "lab-born". Bij voorkeur tracht men de 

dieren uit overschotten van andere laboratoria te betrekken. Mede vanwege 

betere onderlinge samenwerking tussen onderzoeksinstellingen is men in staat 

dit zelf te organiseren. 

4.2.4. RESTERENDE ALTERNATTEVEN 

Indien er nieuwe dieren aangeschaft moeten worden voor onderzoek, rest een 

onderzoekscentrum de volgende drie altematieven. 

-Aanschaffen van dieren afkomstig van een "breeding centrum".  Laboratoria 

proberen tegenwoordig de contacten met de buitenlandse breeding centra zelf 

te organiseren. Om beter inzicht te krijgen over het functioneren van een 

breeding centrum wordt informatie ingewonnen bij andere laboratoria, hi] het 

fokinstituut zelf of bij natuurbeschermingsorganisaties. De me,este "breeding 

centra" zijn gevestigd in Azie. De geografische afstand en de daaraan 

gekoppelde financiele problemen bemoeilijken de fysieke controle op deze 

instituten. Ben onderzoeksinstituut is daarom aangewezen op de reputatie van 

een dergelijk fokinstituut. Deze infonnatie krijgen zij meestal via andere 

onderzoeksinstituten of natuurbeschermingsorganisaties. 

-Ben tweede mogelijkheid die onderzoelcsinstituten benutten is het verplaatsen 

van dierproeven  naar de landen waar de proefdieren oorspronkelijk vandaan 

komen, meestal ontwikkelingslanden.  Als voorde,e1 van deze verplaatsing 

wordt de afnarne van de invoer van proefdieren uit ontwikkelingslanden 

genoemc1 17. Ben nadeel is echter dat ethische onderzoelcscommissies in 

ontwilckelingslanden minder strenge criteria hanteren over de ethische 

aspecten van een aangevraagd onderzoek waarin proefdieren gebruilct moeten 

worden. 
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-Een derde mogelijkheid is direkt te bestellen bij de importeur/exporteur. 

Direkte contacten van Nederlandse onderzoeksinstituten met de dierenhandel 

komen slechts zelden voor. De bekende gevallen blijken slechts uitzondering 

te zijn. Zij betreffen de aanschaf van niet reguliere onderzoeksdieren, zoals 

enkele tropische vogel- en reptielesoorten. Dit wordt bevestigd door 

respondenten uit het handelscircuit. Het Nederlandse handelscircuit 

onderhoudt overigens wel meer contacten met buitenlandse 

onderzoeksinstituten 

§4.3. Musea en commerciele doeleinden 

4.3.1. MUSEA 

De vraag van musea is niet gericht op levende exotische dieren, maar op dode 

dieren (opgezet of anders geconserveerd en/ of onderdelen van dieren). Met 

name natuurhistorische musea zijn in het bezit van uitgebreide en zeer 

waardevolle collecties opgezette dieren. De meeste collecties van de 

natuurhistorische musea zijn gedurende vele decennia, zo niet eeuwen 

opgebouwd. Bij het uitbreiden van hun collectie kunnen musea 

geconfronteerd worden met de dierenhandel of met de meer gespecialiseerde 

vorm van de handel in dode dieren. Hieraan kunnen diverse problemen 

gekoppeld zijn, onder andere omdat de afkomst van een gestorven dier en in 

meerdere mate onderdelen van dieren (by. skeletdelen) achteraf slecht te 

achterhalen zijn. 

Het gebruik van levende exotische dieren in musea komt slechts zelden voor 

en is beperkt tot enkele tijdelijke thema-tentoonstellingen. Thema-

tentoonstellingen zijn overigens niet alleen beperkt tot musea maar kunnen 

bijvoorbeeld ook worden georganiseerd door milieu-educatieve centra. De 

tentoonstellingen blijven meestal beperkt tot enkele kleinere exotische dieren 

(zoogdieren, reptielen, amfibieen, insekten). Bij deze tijdelijke 

tentoonstellingen is geen sprake van aanschaf van dieren maar van in 

bruikleen hebben. Deze dieren worden meestal geleverd door 

liefhebbersverenigingen. 

4.3.2. GEBRUIK COMMERCIELE DOELEINDEN 

Dieren kunnen op een aantal manieren gebruikt worden voor commerciele 

doeleinden. Ten eerste worden exotische dieren in een circus gebruikt. Alle 
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circussen die Nederland bezoeken komen uit het buitenland, zoals bekend 

Duitsland, Rusland, Frankrijk. De circusdieren hebben de status "captive 

bred" ofwel in gevangenschap geboren. Ook circussen moeten voor ellce 

import of export in of uit Nederland vergtumingen aanvragen. Tevens moeten 

zij in het bezit zijn van een algemene bezitsontheffing voor het houden van 

deze bedreigde diersoorten. De meeste circussen reizen binnen de Europese 

lidstaten. De vraag waar vandaan de buitenlandse circussen hun dieren 

oorspronkelijk betreldcen ligt buiten het bestek van dit onderzoek. 

Ten tweede kunnen dieren gevraagd worden voor commerciele reklamespots, 

promotiefilms en- video's voor bedrijven of televisieuitzendingen. Met name 

een aantal apesoorten is aantrekkelijk voor reklamespots en dergelijke. De 

vraagmarkt naar dit produkt is de laatste jaren beperkt tot e,en aantal omroepen 

en reklamemakers. Nederland is in het bezit van een aantal 

organisatiebureau's die benaderd kunnen worden om dergelijke opnames te 

arrangeren. De daadwerkelijke opnames gebeuren overigens meestal in het 

buitenland. Het aanbod van dergelijke getrainde dieren in Nederland is zeer 

klein. Waar deze dieren oorspronkelijk van betrokken zijn, is niet bekend. 

Het Nederlandse beleid ten aanzien van het gebruik of aanschaf van bedreigde 

diersoorten voor commerciele doeleinden is zeer streng. Mogelijkerwijs is 

hierdoor de aanbod/vraagmarkt voor dit doel vrijwel geheel naar het 

buitenland verschoven. 

§4.4. Particulieren 

4.4.1. INLEIDING 

De marlct van particulieren bestaat uit personen die dieren aartschaffen of 

bezitten, maar niet verbonden zijn met de hierboven genoemde instellingen. 

Het particulierencircuit kan in drie groepen worden verdeeld, te weten 

houders van gezelschapsdieren, liefhebber en kwekers. Aan de hand van een 

aantal kenmerken zullen de onderscheiden consumenten worden getypeerd. 

Het circuit van particulieren lijkt op een soort continuiim van houder van 

gezelschapsdieren naar liefhebber en van liefhebber naar kweker, waarbij men 

naar eigen keus de stap kan nemen naar het vervolgcircuit 
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4.4.2. HOUDERS VAN GEZELSCHAPSDIEREN 

Ms eerste kan worden onderscheiden een consumentengroep bij wie de 

aanschaf van dieren met name bedoeld is om een gezelschapsdier te hebben: 

katten, honden, vogels. Personen uit deze kring kunnen tot de aanschaf van 

een exotisch dier overgaan omdat zij hiermee geconfronteerd worden in de 

detailhandel of omdat zij de dieren bij iemand gezien hebben. Soms loopt de 

koopwens anders af dan oorspronkelijk bedoeld: 

'We kwamen voor een kanarie, maar de eigenaar liet ons een paartje 

Bourke's parkieten zien. Nooit van gehoord, maar ze waren verschrikkelijk mooi. Toen 

hebben we die maar gekocht. 

Kenmerkend hierbij is de impulsiviteit van de aankoop. Men wordt in een 

korte periode geenthousiasmeerd voor een soon en schaft onvoorbereid een 

dier aan. Hiermee gepaard gaat een kortstondig enthousiasme en een geringe 

kennis over de aangeschafte diersoort wat betreft gedrag, verzorging, 

voeding, etc.. Met name exotische vogels kunnen op deze miner aangeschaft 

worden. 

Len geheel andere manier waarop consumenten worden geconfronteerd met 

exotische dieren kan bijvoorbeeld voortvloeien uit het feit dat men niet van 

"reguliere" huisdieren houdt. Men gaat op zoek naar alternatieven en belandt 

bijvoorbeeld bij reptielen, amfibieen, insekten of aparte zoogdieren. De keuze 

voor de aanschaf van deze diersoorten is in veel gevallen gebaseerd op sociaal  

maatschappelijke motieven als: "aanzien krijgen bij..." , "indruk maken 

op...", "angst in boezemen bij..." etc.. 

Bij de keuze van dergelijke dieren is de motivatie in die zin meer overwogen 

dan bij het eerder genoemde voorbeeld, dat men nagedacht heeft welke 

diersoort men juist niet wil aanschaffen. De aankoop is daardoor niet 

impulsief te noemen en de motivatie is een andere dan men normaliter zou 

verwachten voor de aanschaf van een gezelschapsdier. De kennis of ervaring 

op gebied van verzorging is eveneens gering, hetgeen juist bij bijzondere 

exotische soorten zeer essentieel kan zijn. Na een aantal mislukte pogingen 

om het dier te houden zal men meestal besluiten om in ieder geval deze soort 

niet meer aan te schaffen. De aanschaf van andere soorten blijft evenwel tot de 

mogelijkheden behoren. 
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De bovengenoemde afzetmarkt is groot. In principe zou elke "gezelschapsdier 

houdende" burger een potentiele aanschaffer kunnen zijn van een exotisch 

diet. De gezelschapsdierenmarkt wordt gekenmerkt door: 

- onvoorbereide impulsieve aankoop 

- variatie 

- trendgevoeligheid 

- aankoop van Heine aantallen dieren per keer (afhankelijk van de diersoort) 

- na teleurstelling wordt het dier weggedaan 

- men heeft de dieren meestal niet in bent voor fok- of kweekdoeleinden. 

Uit deze gezelschapsdieren-houders kunnen uiteraard meer gespecialiseerde 

liefhebbers groeien. De meeste mensen hebben voordat zij aan hun echte 

liefhebberij begonnen en zich meer ging specialiseren, een orienterende 

beginfase doorgemaalct war men enthousiast is geworden voor een bepaalde 

diersoort. 

4.4.3. LIEFHEBBERS 

Ook liefhebbers zijn particuliere huisdierbezitters. Zij hebben van het huisdier 

hun hobby gemaalct. Meestal heeft men zich daarbij gespecialiseerd op een 
bepaalde diersoort of een aantal vergelijkbare soorten. Een kenmerk van deze 

afzetmarkt is dat men doelgerichter dieren houdt en derhalve meer kennis  

heeft over verzorging, voeding en gedrag dan de houders van 

gezelschapsdieren. De aanschaffen zijn meer continue clan bij de eerder 

genoemde groep, ofschoon eveneens gevoelig voor trends. 

Hun kennis en motivatie hebben tot gevolg dat liefhebbers om een 

uitgebreider assortment diersoorten vragen dan particulieren die een dier voor 

gezelschap houden. De vraag kan meer bijzondere diersoorten betreffen, 

omdat het voor liefhebbers aantrekkelijk is om juist een specifieke soort aan 

de collectie toe te voegen. 

Liefhebbers zijn bereid meer te investeren dan de particuliere houder van 

gezelschapdieren. Men richt ter nabootsing van natuurlijke biotopen sierlijke 

volieres, terraria of aquaria in. De liefhebbers zijn Met alleen gericht op het 

aanschaffen van het dier zelf, maar zij houden zich tevens bezig met de 

aanschaf van bij-produkten: (verwarmings)lampen, sierstenen, levende of 

plastic planten. Het aanbod van bij-produkten is groot. Met name bij de 

amfibieen- en vissenmarkt worden gelijktij dig exotische (water)planten en 

dergelijke aangeschaft om tot een zo natuurlijk mogelijke inrichting te komen. 

80 



Naast het houden van de dieren besteedt een liefhebber meestal ook aandacht 

aan het kweken of fokken  van deze dieren. Een aantal liefhebbers kan in 

principe ook ingedeeld worden bij de "kwekers" of "fokkers". 

Ofschoon de vraagmarkt van liefhebbers in feite kleiner is dan de (potentiele) 

afzetmarkt van houders van gezelschapsdieren, heeft men hier met een veel 

stabielere afzetmarkt te maken waar bewust en met regelmaat bepaalde soorten 

worden aangeschaft. 

Expertise wordt door ervaring opgebouwd. Om deze expertise uit te wisselen, 

maar ook om dieren uit te wisselen, is een groot aantal liefhebbers 

ingeschreven bij liefhebbersverenigingen. Deze verenigingen kunnen zich 

richten op het houden van een bepaald dier in het algemeen (zo zijn er 

verenigingen voor vogelliefhebbers, vissenliefhebbers, reptielen liefhebbers, 

etc.) maar kunnen ook gericht zijn op het houden van een specifieke soon 

(bijvoorbeeld het houden van gifkikkers, kleurvariant agapomissen of 

zebravin.ken). In Nederland zijn minstens 11 grote liefhebbersverenigingen 

bekend 18. Een aantal van deze verenigingen is dermate groot dat zij naast een 

landelijk werkend bureau, tevens onderverdeeld zijn in districten en 

plaatselijke onderafdelingen of werkgroepen. Het aantal aangesloten 

vogelliefhebbers in Nederland wordt geschat op minimaal 55.000 leden 19. 

Het aantal liefhebbers van exotische zoogdieren ligt rond de 10002 0. Voor 

reptielen en amfibieen bestaan in de Benelux minstens 4 grote 

terrariumverenigingen. Ook plaatselijke verenigingen of afsplitsingen van 

grote verenigingen zijn actief. De ledenaantallen van een lokale vereniging 

kunnen oplopen tot 200 leden 21  Met name het houden van reptielen- en 

amfibieen lijkt momenteel populairder te worden. Het exacte aantal 

liefhebbers kan niet precies ingeschat worden, aangezien niet elke liefhebber 

zich aansluit bij een vereniging. Bovendien kunnen liefhebbers van meerdere 

verenigingen lid zijn. 

De meeste verenigingen werken met een aantal vaste doelstellingen, zoals het 

uitwisselen van informatie over kweek, voeding, het uitwisselen van dieren, 

samenwerking met andere verenigingen, het tot stand brengen van contacten, 

het geven van voorlichting aan de consument en het kweken of fokken van 

bepaalde soorten. De meeste verenigingen hebben in de loop der jaren veel 

specialistische kennis opgebouwd omtrent bepaalde soorten. De kennis wordt 

ook gebruikt om het grote publiek beter voor te lichten over het houden van 

bepaalde diersoorten. Tijdens het onderzoek is de indruk ontstaan dat deze 

voorlichting, naast een mogelijke remmende werking, ook een stimulerende 
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werking heeft op de vraag naar exotische dieren. 

4.4.4. KWEICERS 
Liefhebbers en kwekers zijn nauw met elkaar verbonden. Uit 

dossieronderzoek kwam naar voren dat ongeveer 20.000 legale vogelkwekers 

binnen de Benelux actief zijn 22 . Bij de meeste kwekers die kweken uit 

liefhebberij is het resultaat van de kwe,ek een bijverdienste. Daarentegen zijn 

er ook kwekers die met de nakweek van dieren in hun dagelijks onderhoud 

voorzien. Ook bij de meer commercidle kwekers is de kwekerij meestal een 

voortvloeisel uit hun voormalige liefhebberij. De meeste kwekers zijn 

doorgaans aangesloten bij de bovengenoemde lieffiebbersverenigingen. 

Ook hier zijn de eerder genoemde specialisaties te onderscheiden zoals 

vogels, reptielen en amfibiedn, vissen, planten. Men kan bovendien nog 

verder gespecialiseerd zijn: bijvoorbeeld het kweken van parkieten, 

zebravinken, papegaaiachtigen, watervogels, etc.. Deze verdergaande 

opsplitsing in specialisaties lijkt kenmerkend te zijn voor het vogelcircuit en 

valt in de reptielen- en amfibieenwereld veel minder op. Bovendien zijn in het 

laatstgenoemde circuit de kwekers meestal de "kwekende liefhebbers" of een 

aantal "Icwekende handelaren". 

Kwekers moeten regelmatig nieuwe dieren aanschaffen om bloed te verversen  
om inteelt te voorkomen, om nieuwe lcweken  op te starten (bijvoorbeeld bij 

verartdering van kweeksoort), om een kweelckoppel weer compleet  te maken 

bijvoorbeeld door uitval van den van de kweekpartners of door uitval door 

ziekte of sterfte.  De Nederlandse nakweekresultaten en/of overtollige dieren 

worden weer in het handelscircuit gebracht op vogelmarkten, middels 

verenigingen, door de tussenhandel of via importeurs/exporteurs. 

De keuzen welke soorten men kweekt, lijken grotendeels samen te hangen 

met de bewegingen van de vraagmarkt. Zijn bepaalde soorten "in" op de 

vraagmarkt dan kan de lcweek zich naar deze soorten verschuiven, zodat men 

van afzet verzekerd is. Een bepaalde soort kan onder particulieren populair 

worden door de zeldzaamheid van de soort en daaraan gekoppelde 

beschikbaarheid op de markt23. 
E,en aantal kwekers heeft zich gespecialiseerd in het kweken van zeer 

bedreigde soorten ofwel Appendix I-dieren. Zij zijn in het bezit van 

zogenaamde bezitsontheffingen, die vereist zijn voor bezit van dergelijke 

dieren. Nakweek en sterfte van deze soorten moet worden doorgegeven aan 

het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De kweek van de 
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zogenaamde appendix II diersoorten is het meest aantrekkelijk, aangezien men 

geen bezitsvergunning nodig heeft en de soorten betrekkelijk makkelijk aan te 

schaffen zijn. De nakweek van deze soorten brengt op de markt minder op als 

de bovengenoemde appendix I-soorten, maar de investering en het risico zijn 

veel lager. 

4.4.5. DODE DIEREN 

Een ander onderdeel van de particulierenmarkt dat snel over het hoofd gezien 

wordt, is de markt in dode (exotische) dieren. Het dier kan ook in opgezette 

toestand zijn schoonheid behouden en een aantrekkelijk collectie-item zijn 

voor liefhebbers. Derhalve blijkt er ook na sterfte een vraagmarkt te zijn en 

blijft het (exotische) dier handelswaarde hebben. 

Hoeveel particulieren zich bezighouden met verzamelen en/of opzetten van 

dode dieren is onduidelijk. Mede ondersteund door een aantal incidenten 

bestaat de indruk dat de belangstelling aan het toenemen is 24, ofschoon het 

'een hobby is voor een ldeinere specifieke groep liefhebbers. 

In Nederland zijn ongeveer 30 officieel geregistreerde preperateurs 

werkzaam. Het merendeel van de ter preperatie aangeboden dieren is 

afkomstig van particulieren (hiertoe behoren ook veel mensen die (eenmalig) 

toevallig een vogel vinden en op laten zetten). Overige dieren worden ter 

preperatie aangeboden door musea of dierentuinen. De meeste aangeboden 

dieren zijn bedoeld voor een particuliere (hobby) collectie. 

Particulieren kunnen op verschillende wijzen aan dieren komen. Zij kunnen 

de dieren vinden in de natuur. Indien het hier beschermde inheemse soorten 

betreft die onder de Natuurbeschermingswet, Jachtwet of Vogelwet vallen, 

moet men na vondst bij de regionale politie een herkomstbewijs halen. Met 

het herkomstbewijs kan een vergunning aangevraagd worden bij het 

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 

Particulieren kunnen dode dieren ook betrekken van dierentuinen. 

Een laatste alternatief is direkt of indirekt van de dierenhandelscircuit. 

Als incident zijn ook middels onderzoeksinstellingen 25  dieren te koop 

aangeboden in het preperateurscircuit. 

Naast de erkende preperateurs zijn ook hobby-preperateurs actief. De 

prepareer-activiteiten zijn meestal extra bijverdiensten naast een reguliere 

baan. De activiteiten van een hobby-preperateur kunnen door de overheid 

nauwelijks worden gecontroleerd, omdat zij niet geregistreerd zijn. Hoeveel 

"hobby-preperateurs" werkzaam zijn is onbekend. 
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§4.5. De kwetsbaarheid van het handelsprodukt en de 

opvang van exotische dieren 

4.5.1. DE KWETSBAARHE1D VAN HET HANDELSPRODUKT 

De vraag van exotische dieren blijft groeien en lijkt nog niet verzadigd. Deze 

lijkt parallel te lopen met de toegenomen welvaart en economie en daaraan 

gekoppelde toenemende vrije tijd. Naast de in §4.3 genoemde motivaties van 

particulieren om dieren te houden, is tevens een artdere reden te noemen van 

de aanhoudende vraag naar exotische dieren die kan worden verklaard door 

de eigenschappen van het handelsprodukt 

Exotische dieren zijn zeer kwetsbaar en vereisen specifieke verzorging, 

voeding, etc.. Veel soorten zijn als huisdier moeilijk te houden en vereisen 

van de houder meet kennis en tijdsinvestering dan bij een regulier 

gezelschapsdier. Het een en ander heeft tot gevolg dat veel exotische 

huisdieren een vroegtijdige dood sterven 26 . De huisdieren of de 

collectiedieren moeten daardoor telkens opnieuw worden aangeschaft. 

4.5.2. OPVANG VOOR EXOTISCHE DIEREN 

Opvangcentra worden direkt geconfronteerd met de effecten van onzorgvuldig 

en ondoordacht aanschaffen van dieren door de particuliere vraagmarkt. 

Dieren uit het particulierencircuit die door uiteenlopende oorzaken niet meet 

gewenst zijn, kunnen naar een opvangcentrum worden gebracht. 

In Nederland bestaan diverse grote en kleine opvangcentra voor verschillende 

diersoorten. De meeste dieren die vanuit het particulierencircuit worden 

aangeboden aan de opvangcentra behoren tot de papegaaia.chtigen of bepaalde 

reptielen (roodwangschilpadden). 

Naast het opvangen van ongewenste dieren van particulieren, wordt ook een 

aanzienlijk deel van de in Nederland uit de handel geconfisceerde dieren bij de 

opvangcentra gedeponeerd. Het aanbod van dieren bij opvangcentra is zeer 

onregelmatig en varieert van enkele dieren per week tot zendingen van 

honderden exemplaren op een dag. 

In Nederland zijn naast talloze kleine, ongeveer zes grote opvangcentra 

aanwezig, die regelmatig geconfisceerde dieren opvangen. De opvangcentra 

zijn pardculiere instellingen, die afhankelijk zijn van donaties en giften door 

particulieren of instellingen. 
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§4.6. Samenvatting 

De vraagmarkt in Nederland is onderscheiden in vijf markten, te weten 

dierentuinen, onderzoeksinstituten, musea, commercie en particulieren. 

De vraag naar exotische dieren door Nederlandse dierentuinen en 

onderzoeksinstellingen is aan het afnemen door fokprogramma's en 

initiatieven voor sarnenwerking, waarbij dieren onderling worden geruild en 

de dierenhandel kan worden omzeild. 

De vraagmarkt naar exotische dieren is het grootst bij particulieren. 

Onderscheid wordt gemaakt ten aanzien van de motivatie waannee personen 

een exotisch dier aanschaffen: er zijn houders van gezelschapdieren, 

liefhebbers, kwekers of fokkers en verzamelaars van opgezette dieren. 

Uitgezonderd de verzamelaars van opgezette dieren lijkt het 

particulierencircuit een soort continuum, waarbij men als houder van 

gezelschapsdieren over kan stappen naar de liefhebberij en als liefhebber over 

kan stappen naar het kweken of fokken van dieren. 

De markt van houders van gezelschapsdieren wordt gekenmerkt door 

impulsieve aankopen, geringe kennis van de kopers, trendgevoeligheid en 

aankoop van kleine aantallen per keen 

De math van liefhebbers, kwekers of fokkers wordt gekenmerkt door meer 

continue doelgerichte aanschaffen van specifieke (bijzondere) soorten, veel 

kennis van de kopers, trendgevoeligheid, grote bereidheid om te investeren en 

aanschaf van grotere aantallen per keer. 

Liefhebbers en kwekers of fokkers hebben een aparte positie in het 

dierenhandelcircuit, aangezien zij zowel aanbieder als vrager van exotische 

dieren zijn. Hierdoor ontstaat een zeer dynamische markt met een 

verschuivende vraag- en aanbodmarkt. Hierop wordt in hoofdstuk 5 verder 

ingegaan. Met name bij liefhebbers en kwekers of fokkers kan men soms op 

een bepaalde diersoort gespecialiseerd zijn. 

Motivaties om exotische dieren aan te schaffen zijn gezelschap, 

verzameldrang, aanzien bij derden, bloedverversing bij kweken en fokken, 

vervanging van oude of gestorven dieren. De hoge sterfte cijfers bij exotische 

dieren die door particulieren worden gehouden zorgen voor extra vraag. 
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1 	EAZA- European Association of Zoos and Aquaria. 

2 	Jacobi, EY. Honderdvijftigjaar Artis. 1988. 

3 	Surplus-dieren: dieren die te veel zijn in een collectie. Deze situatie kan ten eerste 

ontstaan door (te) goede fokresultaten. Vanwege de aantrelckelijkheid van jonge 

dieren voor het publiek zal men bij voorkeur de dierentuincollectie zo samenstellen 

dat er in ieder geval jonge dieren aanwezig zijn. Ten tweede kan men besluiten tot 

veranderingen in de collectie: een bepaalde soort kan bijvoorbeeld niet meer in de 

collectie wortlen opgenomen. De aanwezige exemplaren van die soort zijn op dat 

moment surplus. 
4 	•Inleiding beleid en organisatie. Centrum voor beleid en management. Hoofdstuk 7: 

Culturele visie op beleid. Reader 199211993. p.207-232. 
•Verweel, P. & Galesloot, M. Grenzen aan beheersbaarheid: mythen en rituelen 

van stuurbaarheid en maakbaarheid. Rijlcsuniversiteit Utrecht, CBM. 1988. 

5 

	

	Nationaal: NVD- Nederlandse Vereniging Dierentuinen. Negen aangesloten 

dierentuinen 
Internationaal: EAZA- European Association of Zoos and Aquaria. 

Tweehonderd aangesloten dierentuinen. 

6 	Zes van de negen Nederlandse dierentuinen hebben aan het onderzoek bun 

medewerking verleend (67%). 

7 	Schattingen: Winstfalctor 15 per exemplaar; winstfaktor 1.5 per exemplaar; 

winstfaktor 4 per exemplaar. 

(Bran: interviews dierentuinen. 1995). 

8 	Interviews dierentuinen: 67% vindt eventuele uitwisseling met 

particulierencircuit mogelijk; 17% vindt dit niet mogelij1c; 17% geen uitspraak. 

9 	Bran: Centrale Recherche Informatiedienst. 

10 	Jaarverslag Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid. Ministerie van 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.1993. p.75-79. 

11 	Zo Doende 1986-1991. Jaarverslagen Veterinaire Inspectie van de 

Volicsgezondheid. 

12 	Mondelinge informatie van een ambtenaar van de Veterinaire Inspectie van 	de 

Vollcsgezondheid. 1995. 

13 	Toezichthoudende taak Wet op de Dierproeven art. 20. 

Bron: Jaarverslag Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid. Veterinaire 

Hoofdinspectie van de Volksgezondheid. Ministerie van Welzijn, Vollcsgezondheid 

en Cullum. 1993. 

14 	Advertentie in Biotechniek (33) 4. 1994. 
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15 	Aanbodlijst assortiment proefdieren voor laboratoria. Proefdierbedrijf X. p.1-9. 

16 	Gesprekken onderzoeksinstituten: drie formele interviews en vier informele 

gesprekken. 

17 	Zeijlemaker, W.. Bionieuws. 13/20 augustus. 1994. 

18 	Zie ook: Berg, E.A.I.M. van der [red.]. De markt van misdaad en milieu. Dee! 2: de 

grijze en groene deelmarkten. Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum, Ministerie van Justitie. Hs. 8. 1995. p.124. 

19 	Aantallen gebaseerd op ledenaantallen van de grootste Nederlandse 

liefliebbersverenigingen. Bronnen: 

•Interview 1995 

•Hochstenbach, S.M.H.. Actie rapport Vogelbescherming. De handel in wilde, 

exotische vogels. Een natuurbeschermingsprobleem. 1992. 

•ICreveld, A.. Parrots in the Netherlands; trade and breeding. 1990. Traffic 

Europe report NL-1. 

20 	Info-folder liefhebbersvereniging. 1994. 

21 	Bron: infonnatieblad over reptielen (1990); Verenigingsbladen en- folders (1993); 

Interview (1995); tentoonstelling reptielen (1995). 

22 	Dossier informatie. 1995. 

23 	Van bepaalde soorten is bekend dat zij juist bij de wisseling van de appendix II- naar 

de appendix I -lijst zeer aantrekkelijk werden voor de handel. Ofwel de vraagmarkt 

naar deze soorten werd groter op het moment dat de diersoort als meer bedreigd was 

betiteld en de schaarste van het produkt groter werd. 

24 	Open bronnen informatie: 

•Meulenkamp, P. Verzamelwoede van Hagenaar loopt finaal uit de hand. PDM. 

November 1985. p.306-308. 

•Nederlander van illegale handel in dieren verdacht. Volkskrani 25 augustus 1995. 

•Seeters, P. Handel bedreigde dieren levert miljarden op. Vollcskrant. 30 augustus 

1995. 

•Filipijnse apenarend kost illegale handelaar de kop. Bionieuws 14. Jaargang 5. 

1995. 

25 	•Universiteitsmedewerker leverancier van dode hondekoppen en dode dieren. PDM. 

Februari 1989. p.48-49. 

•Peeters, H. Oud-universiteitsmedewerker weer verdacht van "rommelen" met buiden 

en delen van dieren. PDM. 1995/1. p.12-13. 

26 	'Berg. E.A.I.M. van den. De markt van misdaad en milieu. Dee! 2: de grijze en 

groene deelmarkten. Wetenschappelijk Onderzoek- en docwnentatiecentrum. Hs.8. 

1995. p.116-117. 

•Documenten-, open bronnen- en veldonderzoek. 

•Hochstenbach, S.M.H.. De handel in wilde, exotische vogels. Een 
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natuurbeschermingsprobleem. Zeist. Oktober 1992. p.19-21. 

•Flight to Extinction. The wild-caught bird trade. A report by the Animal Welfare 

Institute and the Environmental Investigation Agency. p. 22-23. 
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