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Hoofdstuk 5
Opbouw van en rolverdelingen binnen de
Nederlandse distributiemarkt in exotische
dieren

A
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de vraagstellingen over de structuren,
samenwerking en de bedrijfsvoering in de legale dierenhandel. In §5.1
worden de distributieniveaus in de dierenhandel besproken. In §5.2 worden
uitgebreid de verschillende actoren op de onderscheiden distributieniveaus
behandeld. In §5.3 en §5.4 wordt extra informatie gegeven over het bestaan
van specialisaties in vogels, reptielen en amfibieen, zoogdieren, etc. alsmede
de bedrijfsvoering. Tenslotte wordt in §5.5 ingegaan op de manier waarop
men samenwerkt en op de motivatie voor samenwerking. In §5.6 zal worden
afgesloten met een beknopte samenvatting.

§5.1. Drie distributieniveaus
De begrippen "structuur" en "organisatie" zijn nauw met elkaar verbondenl.
De structuur van de dierenhandel is niet middels een ideaa1 prototype te
beschrijven. De bestaande hedendaagse structuren in de dierenhandel zijn
door de jaren heen gegroeid en beInvloed door ontwikkelingen in onze
samen1eving. In hoofdstuk 2 zijn deze historische ontwikkelingen en de
wisselwerldng met de dierenhandel kort beschreven. De structuur van de
dierenhandel zal aanvankelijk eenvoudig geweest zijn. De meeste
dierenhandel betrof immers inheemse diersoorten, waarbij een persoon zich
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bezighield met de vangst, het transport en de verkoop van het produkt. De
externe omstandigheden waren dusdanig dat er geen ingewikkelde
handelsstructuren nodig waren.
Grotere complexiteit van handelsstructuren is pas waar te nemen bij de handel
in exotische dieren, ofschoon ook deze handel eenvoudig uitgevoerd kan
worden: een dier wordt gekocht op een markt in een exotisch land, gaat "en
passant" mee aan boord en wordt later verkocht in het Westen.
De meeste handel in bedreigde uitheemse diersoorten zit echter veel
complexer in elkaar. Met name de grensoverschrijdende factor die de handel
in exotische dieren kenmerkt, heeft een belangrijke rol gespeeld in de
totstandkoming van de huidige structuren van de dierenhandel. Het
simplistische beeld van een e,enmansonderneming, waar een enkeling vangst,
transport, distributie en verkoop tegelijk op zich neemt, is onmogelijk te
handhaven waar het een handelsprodukt betreft, dat vanuit alle delen van de
wereld wordt geImporteerd respectievelijk naar diverse landen wordt
geexporteerd. Dergelijke handel vereist, gelijk elke andere vorrn van
intemationale handel, een groot intemationaal netwerk.
De dierenhandel heeft zich de laatste decennia sterk ontwikkeld met name ten
aanzien van de diverse distributieniveaus en specialisaties. Tijdens het
onderzoek is bij de op Nederlands grondgebied plaatsvindende dierenhandel
een maximum van drie distributieniveaus gevonden. Het handelsprodukt
doorloopt deze niveaus vanaf de import in Nederland tot aan de consument.
Het eerste niveau betreft een betrekkelijk kleine groep (omstreeks 50)
handelaren die zich doorlopend bezighoudt met het invoeren, uitvoeren en/of
doorvoeren van dieren. Zij nemen de positie in van "groothandelaar". De
aantallen waarin men handelt moeten geschat worden in de duizendtallen,
afhankelijk van welke soot -ten men verhandeld.
Het tweede niveau zorgt voor de verdere distributie van het handelsprodukt en
bestaat uit een redelijk omvangrijke groep (omstreeks 200) die een
"tussenhandelspositie" heeft ingenomen tussen het eerste en het derde niveau.
De verhandelde aantallen liggen op het niveau van honderdtallen.
Het derde niveau staat direkt in contact met de definitieve afnemer ofwel de
consument. Dit niveau bestaat uit de zeer omvangrijke detailhandelsector
(omstreeks 2500). De aangekochte aantallen liggen op het niveau van
tientallen. De consument kan hier per stuk afnemen.
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In onderstaande figuur 5.1 staan de niveaus nogmaals weergeven met de
geschatte omvang van betrokken individuen.
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Figuur 5.1. Distributieniveaus in de Nederlandse dierenhandel

De indeling in drie niveaus is het meest van toepassing op de vogelhandel. De
handel verloopt hier met regelmaat van groothandelaar via tussenhandelaar
naar de detailhandelaar. In de reptielen- en amfibieenhandel en
zoogdierenhandel daarentegen komt een apart tussenhandelsniveau minder
vaak voor. De handelaar die op grote schaal importeert levert vaak ook direkt
aan de detailhandel. In een aantal gevallen hebben de importeurs/exporteurs
zelfs een eigen winkel en verkopen direkt aan particulieren: distributie over
een niveau. Rechtstreekse levering van importeur/exporteur aan de particulier
komt ook voor in de vogelhandel, zij het minder frequent. Dat hangt nauw
samen met de prijs van het handelsprodukt. De direkte aankoop van een
particulier bij een importeur/exporteur blijkt wel mogelijk als het duurdere
soorten betreft.
Het onderscheid tussen importeur/exporteur, tussenhandelaar en
detailhandelaar zoals hierboven beschreven blijkt in de praktijk zeer flexibel.
Vrijwel niemand houdt zich strikt en uitsluitend bezig op een van de
distributieniveaus. Een ieder handelt naar geboden omstandigheden en
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gelegenheden met het doel een voor hem of haar zo gunstig mogelijke
handelspositie te verkrijgen.
'Jost heeft al een aantal jaren een eigen dierenzaak. Naast de inkopen voor
haar eigen winkel koopt ze regelmatig grootschaliger in bij een groothandel. Vervolgens
verkoopt ze de dieren op de markt of aan kleinere handelaren die zelf niet grootschalig in
kunnen kopen NJ de groothandelaren.
elk haalde mijn hagedissen en kildcertjes altijd bij Cor. lk kon als
particulier altijd ales bij hem kopen, ofschoon hij bekend stond als ten van de grootste

importeurs/exporteurs van Nederland
Om enigszins inzicht te krijgen hoe groot de omvang is van de
groothandelaren of anderszins importerende en exporterende actoren,
tussenhandelaren, liefhebbers en kwekers zal in grafiek 5.1.a, b, c een
voorzichtige schatting worden gegeven van de aantallen voor de vogel-,
reptielen- en zoogdierenhandel (voor vissen en planten zijn onvoldoende
gegevens beschikbaar) 2. Voor handelaren die zich zowel bezighouden met het
importeren of exporteren van dieren, alswel kweker of liefhebber zijn of zich
tevens bezighouden met de tussenhandel, is de term "overgangshandel"
gehanteerd. Detaillisten kunnen niet per soort worden aangegeven, aangezien
de meeste verschillende soorten tegelijk verkopen.
In feite is de dierenhandel niet in grafieken te vangen vanwege de vele
participanten die halverwege de tussenhandel en de groothandel zitten
respectievelijk tussen de liefhebbers/kwekers en de groothandel (in de
grafieken weergegeven als "overgangsgebied"). Het gevaar van grafieken is
dat het lijkt alsof de getallen bekend zijn. Ze zijn echter gebaseerd op
voorzichtige schattingen op basis van gegevens nit het veld- en
documentenonderzoek.

92

vogels
48.000
........
03
CI

=

C.)
03
6)

0
.......

c
w
7...3
c
a
al

-

1000 1
1
100 1

1 groothandel
2 tussenhandel
3 overgangs
4 liefhlkwek.

^
1

2

4

3

Grafiek 5.1a. Vogels
reptielen

9.000

1 groothandel
2 overgangs
3 liefhlkwek.
1

2

Grafiek 5.1b. Reptielen

93

3

800

aa n ta llen ( log-sc haa l)

zoogdieren

1 groothandel
2 overgangs
3 lief hdfokkers
2

3

Grafiek 5.1c. Zoogdieren

Grafiek 5.1. Geschatte omvang van het aantal groothandelaren,
overgangshandelaren, tussenhandelaren, kwekers/fokkers en
liefhebbers respectievelijk voor de vogel-, reptielen- en
zoogdierenhandel.

§5.2.Kenmerken van de verschillende actoren op de
onderscheiden distributieniveaus
In de onderstaande paragraaf worden de verschillende actoren van de drie
distributieniveaus beschreven: groothandel (importeurs/exporteurs),
tussenhandel en detailhandel, inclusief een aantal overgangsgebieden die als
het ware tussen de verschillende distributieniveaus inhangen, zoals brokers,
kwekers en liefhebbers. De informatie is afkomstig uit interviews,
participerende observatie en open bronnen- en documentenonderzoek.
5.2.1. IMPORTEURS/EXPORTEURS
VERSCHILLEN IN ACTIVITEIT EN POSITIE

Under importeurs/exporteurs worden de handelaren verstaan die met grote
regelmaat dieren importeren, exporteren of doorvoeren. De gro te
importeurs/exporteurs hebben als een groothandelfunctie. In Nederland zijn
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ongeveer vijftig importeurs/exporteurs aanwezig die zich bezighouden met
vogelhandel, zoogdieren en/of reptielen- en amfibieenhandel. Voor de
vissenhandel kan een extra aantal handelaren worden toegevoegd. De direkte
doelgroep van importeurs/exporteurs is de tussenhandel, indirekt levert men
aan het particuliere circuit.
Van de vijftig zijn naar schatting veertien importeurs/exporteurs zeer actief.
Een actieve importeur/exporteur client gemiddeld 44 vergunningaanvragen per
jaar in 3 • Minder actieve importeurs/exporteurs dienen tot 15
vergunningaanvragen per jaar in. an aanvraag kan een wisselende
hoeveelheid vergunningen bevatten, tevens kan het aantal dieren of planten
per vergunning uiteenlopen van een tot enkele honderden of duizenden
exemplaren, afhankelijk van de dier- of plantesoort. Minder aanvragen kan
enerzijds duiden op minder handelsactiviteit in het algemeen, anderzijds op
een handelsspecialisatie in niet vergunningplichtige dier- of plantesoorten.
Naast een onderscheid in activiteit kan ook onderscheid gemaakt worden in
een specialisatie in import, export of re-export (doorvoer) of een combinatie
daarvan. Geen enkele aanvrager uit de steekproef is volledig gespecialiseerd
in import, export of re-export van dieren. De volgende nuances zijn
waargenomen4:
•Ongeveer 26% van de aanvragers uit de steekproef lijkt meer te importeren
dan te (re)exporteren.
•Plusminus 35% is meer geconcentreerd op het exporteren dan het
importeren van dieren, ofschoon vrijwel alien ook aanvragen doen voor
import en re-export.
•In 30% van de gevallen zijn de aanvragen gelijk verdeeld over aanvragen
voor import, export en re-export.
•Een aanvrager (4%) vraagt even veel re-exportvergunningen aan als exporten importvergunningen te samen. Eén andere aanvrager (4%) heeft evenveel
aanvragen ingediend voor export als voor re-export.
Het totaal aantal aanvragen van export en re-export tezamen is even hoog als
het aantal importaanvragen. Dit kan verklaard worden door succesvolle
binnenlandse kweekresultaten, maar duidt misschien ook op een latente
illegale import die als export gedeclareerd aan andere 1anden, wordt
doorgevoerd.
Ofschoon een zekere specialisatie te onderkennen valt, zijn vrijwel alle
importeurs/exporteurs actief in de import, export en re-export van dieren.
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VERLOOP VAN SUCCESVOLLE CARRIERES

Importeurs/exporteurs hebben een groothandelsfunctie. Deze positie hebben
zij in de loop der jaren verworven. Alle respondenten zeggen begonnen te zijn
nit hobbyisme en/of ermee opgegroeid te zijn omdat ouders reeds een bedrijf
voerden. De hobby is vervolgens uitgegroeid tot handel. Sommige spreken
van: "een uit de hand gelopen hobby". De eerste handelscontacten zijn
opgedaan op vogelmarkten, tijdens bijeenkomsten van liefhebbers of bij het
familiebedrijf. Afhankelijk van het succes in de handel heeft men een
groothandelspositie verworven in het dierenhandelscircuit. Dit succes werd,
naast de vereiste handelsgeest, grotendeels bepaald door het aantal
succesvolle contacten in verschillende exotische landen met
handelsaantreldcelijke dieren.
Uit het onderzoek blijkt dat de meest handelsaantrekkelijke aanbodlanden
voor importeurs/exporteurs momenteel zijn: Indonesie, Thailand, China,
Maleisie, Tanzania, Brazilie en Suriname. Meer recente namen zijn Togo en
Solomon Eilanden. Om deze intemationale contacten maximaal te waarborgen
mist men de hele wereld af. Op deze manier kan men betere afspraken maken
met de exporteur aan de aanbodzijde en hem adviseren over voeding,
medicijnen, vangmethoden en huisvesting. De daarvoor vereiste goederen en
apparatuur kunnen door de importeur/exporteur nit Nederland worden
aangeleverd.
In een aantal gevallen slaagt men er in om een belangrijke positie ofwel
sleutelpositie te verwerven in de handel met een bepaald land of in een
bepaalde diersoort. Een sleutelpositie staat garant voor continufteit en eon
omvartgrijke afzet in veel landen binnen en buiten Europa. Sleutelpositie en
landsspecialisatie van een handelaar tezamen bepalen of deze handelaar al dan
niet voor eon handelstransactie wordt ingeschakeld. Veel participanten uit het
dierenhandelscircuit zijn daarom bereid met regelmaat behoorlijke risico's te
accepteren om een goede handelspositie te verwerven.
Een aantal Nederlandse handelaren heeft zich zelfs definitief in een ander
(exotisch) land gevestigd en regelt vanuit die positie de aanvoer naar
Nederland. Indien in Nederland een contact is gehandhaafd die de handel
aldaar opvangt en distribueert, dan heeft men het gehele handelscircuit tussen
aanbod en afzet in eigen handen. Dergelijke gunstige posities kunnen tevens
bereikt worden door afgevaardigden van het Nederlandse bedrijf voor een
langdurig verblijf naar een aanbodland te sturen. Op deze manier is de
aanlevering veilig gesteld en kunnen slordigheden door exporteurs uit de
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landen van herkomst worden omzeild.
AFZET

De meeste importeurs/exporteur leveren niet per stuk of per paar aan een
particuliere koper. Over het algemeen wordt in grote partijen doorverkocht
aan de tussenhandel of aan de detailhandel. De meeste groothandelaren
distribueren prijs-aanbodlijsten door het gehele circuit om extra klanten te
werven. Naast binnenlandse afzet heeft men ook nog een omvangrijke
ldantenkring buiten Nederland. Sommige zijn gespecialiseerd in een bepaalde
afzetmarkt binnen Europa: voormalige Oostbloklanden, Frankrijk, Duitsland,
Belgie, Italie of Engeland. Anderen zetten ook af buiten Europa: Amerika,
Saoudi-Arabie, Maleisie, Singapore of Japan. De minimum afname
wordt bepaald door de waarde van de handel. Dieren met een lage
verkoopwaarde (meestal appendix III soorten) worden met honderden tegelijk
verkocht (per aankoop: 10 kisten a 200 vogels). De invoer of uitvoer van
dergelijke dieren vindt plaats in duizenden per week (1 week: 230 kisten
300-400 exemplaren per kist). Aangezien niet iedereen in het groot kan
afnemen, wordt hier een gat gecreeerd voor de tussenhandel.
ORGANISATIE VAN DE BEDRIJVEN EN KENNIS

Ben importeur/exporteur moet over voldoende bedrijfsruimte beschikken.
Men bezit vaak meerdere opslagplaatsen op diverse lokaties. De
opslagplaatsen worden gebruikt voor quarantaine en tijdelijke opslag van
dieren die voor de doorvoer bestemd zijn. In de grotere bedrijven zijn
meerdere mensen in dienst voor de verzorging van de dieren en het
onderhoud van de accommodatie. Ben groot deel van de bedrijven werkt
onder de rechtsvorm van besloten vennootschap.
Het totstandbrengen en onderhouden van een dergelijk (internationaal)
handelsbedrijf vraagt om diverse expertisen.
•Ten eerste moet men beschikken over soortenkennis.
Alle handelaren zeggen over een grote soortenkennis te beschikken door
jarenlange ervaring.
•Ten tweede wordt kennis vereist over wetgeving en het aanvragen van
vergunningen.
De importerende en exporterende handelaren zijn doorgaans goed op de
hoogte van de wetgeving en proberen de veranderingen bij te houden. Waar
kennis te kort schiet wordt advies gevraagd aan derden.
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•Ten derde moet men op de hoogte zijn van transportmogelijkheden.
Gunstige verbindingen en vliegtuigmaatschappijen die de dieren willen
transporteren moeten bekend zijn. Het meeste wordt geleerd met vallen en
opstaan. Bij import of export maken vrijwel alle importeurs/exporteurs
gebruik van expediteurs om de zendingen sneller door de controle te krijgen.
De zendingen worden meestal door eigen mensen of door henzelf opgehaald.
Ook lange transporten over de weg worden doorgaans zelf gereden. Men zit
er bijvoorbeeld Met mee een zending af te halen van een vliegveld in Portugal.
•Ten vierde moeten handelscontacten worden gelegd aan de aanbod- en
afzetzijde.
Deze groep handelaren staat direkt in contact met de exporteurs in de landen
van aanbod. Deze contacten vereisen talenkennis. De meeste
importeurs/exporteurs kunnen ongeacht hun opleiding, in minstens een
vreemde taal onderhandelen: meestal duits of engels.
Binnenlandse contacten worden minder actief onderhouden. De zendingen
worden meestal doorverkocht aan een aantal grotere tussenhandelaren die
zorgen voor de verdere afzet binnen Nederland. Ofschoon de meeste grote
importeurs/exporteurs qua naam goed bekend zijn binnen het
dierenhandelscircuit, hebben de meeste mensen aan de vraagzijde zelden of
nooit direkt contact met hen gehad.
5.2.2. DIERMAKELAARS VOOR DIERENTUINEN EN LABORATORIA
(2)
De "animal broker" treedt eveneens op als importeur/exporteur, maar zijn
doelgroep verschilt. Brokers richten zich niet op de particuliere vraagmarkt
maar op dierentuinen en laboratoria. Zij nemen een bemiddelende positie in
voor de transport, aankoop en verkoop van dieren van respectievelijk voor
dierentuincollecties. De meeste handel is geconcentreerd op "captive bred"
dieren, ofschoon wildvang niet uitgesloten is. Dierentuinen zijn gemiddeld
met zes brokers bekend, inclusief enkele buitenlandse. Het irnporteren en
exporteren alswel de distributie binnen Nederland wordt door de brokers zelf
geregeld. In Nederland zijn momenteel nog vijf brokers werkzaam, waarvan
drie actief en twee die wisselend brokers-functies vervullen. Zij zijn
afkomstig uit het handelscircuit, het dierentuincircuit. Allen werken met een
ondernemingsvorrn van besloten vennootschap (BV). Gemiddeld is men
reeds 20 jaar werkzaam in het brokersvak en de expertise en kennis is
opgebouwd door ervaring. Gemiddeld zijn er vier extra personen werkzaam
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in het bedrijf. Door de meeste respondenten worden brokers gewoon
handelaar genoemd.
WERKWIJZEN EN KENNIS

Brokers verzamelen hun informatie over vraag en aanbod door met grote
regelmaat bij hun doelgroep te informeren naar surplus-dieren en geboortes.
Tevens houdt men de vakbladen van de doelgroep bij. De voor dierentuinen
bestemde vraag-aanbodlijsten krijgen zij meestal snel in handen middels oude
contacten. Vervolgens stellen zij zelf aanbodlijsten samen en distribueren deze
over de Europese dierentuinen. Daar zij goed op de hoogte zijn van de
aanwas, input en output, kunnen zij reeds in een vroeg stadium de
toekomstige vraag en aanbod inschatten. De frequentie waarmee de grote
Nederlandse dierentuinen tegenwoordig worden benaderd door een broker is
gedaald tot een of twee maal per maand. Contacten lopen middels fax of per
brief.
De handelwijze van brokers wordt goochelachtig genoemd. Ze ruilen dieren
over en weer en creeren daardoor schulden, iets dat overigens niet vreemd is
in het dierenhandelscircuit. Door de doorlopende schulden kunnen soms
verwikkelingen ontstaan met schuldeisers. Daaruit voortvloeiende
ongecontroleerde gevolgen kunnen uitermate vervelend zijn voor de clienten
van de brokers. Door hun intermediaire positie zijn brokers in staat om
binrien het dierentuincircuit de vraag- en aanbodzijde van elkaar te gescheiden
te houden. Een geschikte positie om de markt te manipuleren. Op vragen waar
dieren vandaan komen of naartoe gaan wordt in principe geen informatie
gegeven door de broker. Hierdoor worden de handelstrajecten voor de
dierentuinen onduidelijk. Zoals dierentuinen zeggen is de controle weg op het
moment dat je het dier overhandigt aan een broker.
Het brokersvak vereist kennis van de wetgeving, het vergunningenstelsel en
soortenkennis. Speciaal voor de transporten moet men logistieke kennis
hebben. Voor het transporteren van dieren zijn bovendien geschikte
transportvoorzieningen nodig: vrachtauto's, bekisting, e.d.. Voor transporten
worden regelmatig transporteurs van elders ingeschakeld. Omdat zodoende
een extra schakel wordt toegevoegd wordt het gehele transporttraject nog
onduidelijker dan het al is. Dit geldt mogelijk ook voor de broker zelf.
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VERANDERINGEN EN VERSCHUIVINGEN

Door de grote veranderingen in het beleid van de dierentuinen is de positie
van de broker in Nederland aanzienlijk veranderd. Jarenlang zijn brokers
bekende personages geweest voor dierentuinen en laboratoria. Door de
verstrengeling van brokers met het dierenhandelscircuit zijn de grote
dierentuinen tegenwoordig uitermate terughoudend geworden met het
inschakelen van brokers. Indien men toch een broker inschakelt, maakt men
afspralcen over terugkoppeling van informatie over de eindbestemtning.
De meeste brokers hebben binnen Nederland hun aandacht verplaatst naar de
kleinere dierentuinen. Hierdoor kunnen ook kleine dierentuinen tegenwoordig
in het bezit komen van niet-reguliere exotische soorten. net werkgebied van
de brokers is niet alleen geconcentreerd op de Nederlandse dierentuhien. Zij
verlenen hun diensten in heel Europa. Sommigen zijn met name
gespecialiseerd in dierentuinen uit voormalige Oostbloklanden. Voor veel
buitenlandse niet aan de EAZA aangesloten dierentuinen is het gebruik van
een broker nog steeds vanzelfsprekend en zelfs noodzakelijk. Hun eigen
netwerk is niet dusdanig dat zij aanlcoop, verkoop en transport zelf kunnen
regelen. Door de afnemende interesse van de Nederlandse dierentuinen zullen
de hartdelsactiviteiten van de brokers vermoedelijk verder verschuiven naar
andere Europese landen.
5.2.3. TUSSENHANDELAREN (3)
EEN GESCHAKEERDE GROEP BINNENLANDSE HANDELAREN

Het aantal actieve tussenhandelaren in Nederland schommelt rond de
tweehonderd personen. De tussenhandel is het meest aan veranderingen
onderhevig. Vanuit deze positie probeert men hoger op te komen in het
handelscircuit Het circuit wordt onderscheiden in stabiele tussenhandelaars
en mensen die bij vlagen in het dierenhandelscircuit actief zijn, meestal
afhankelijk van de financiele mogelijkheden op dat moment. Ook
"gelukzoekers" proberen meestal vanaf dit niveau in te stappen om hun
dierenhandelskwaliteiten te beproeven. De meesten van dit type verdwijnen
weer snel uit het circuit, om hun aandacht vervolgens op een ander
handelsprodukt te richten. Soms weet men zich succesvol op te werken en
blijft men actief in het dierenhandelscircuit.
De meeste tussenhandelaren zijn afkomstig uit de detailhandel of uit het
kwekers- en liefhebberscircuit.
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WERKWIJZEN

De tussenhandel is afnemer van de groothandel en verkoopt door aan kleinere
handelaren, aan de detailhandel en ook aan particuliere klanten. Zij hebben de
rol van distributeur voor de binnenlandse handel. De tussenhandel
onderhoudt ook de "sociale contacten" tussen het eerste en derde
distributieniveau. Sommigen bellen de gehele dag over en weer door het hele
circuit om vraag en aanbod te bepalen. De vraagmarkt wordt zodoende
zorgvuldig afgetast en de gevraagde hoeveelheden worden doorgegeven aan
de groothandel. Ook de handelsstroom van kwekers naar de groothandel
wordt door de tussenhandel verzorgd. De kweekresultaten in Nederland
worden door de tussenhandelaar opgehaald en ingezameld. Vervolgens
worden deze in grote getalen aangeleverd bij de grote importeurs/exporteurs
om geexporteerd te worden naar het buitenland.
Door hun intermediaire positie zijn tussenhandelaren goed op de hoogte van
wat er in het circuit gaande is. Deze positie geeft hen bovendien de
mogelijkheid om prijzen te manipuleren. Zoals het uitkomt wordt "verbaal"
vraag en aanbod verandert en worden verschillende handelaren tegen elkaar
uitgespeeld. Het gevolg is dat de meeste groothandelaren uitermate
voorzichtig zijn met het doorgeven van informatie. Ongeloofwaardige
prijsverschillen worden waar nodig onderling teruggekoppeld. In het
dierenhandelscircuit is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod blijkbaar zo
belangrijk, dat zelfs advertenties van bemiddelingsbureau's zijn
waargenomen. Zij geven informatie door aan hun klant, waar het door hen
gevraagde dier gekocht kan worden. Kosten: f50-, per bemiddeling.
De contacten van de tussenhandel bevinden zich voornamelijk op Nederlands
grondgebied. In enkele gevallen kopen zij handel op van buitenlandse
importeurs/exporteurs in Belgie of Duitsland. Bij een succesvolle
tussenhandel kunnen deze buitenlandse contacten uitgebreid worden en kan
men zelf gaan importeren of exporteren.
5.2.4. KWEKERS EN LIEFHEBBERS (4)
EEN GROEP VAN VRAGERS EN AANBIEDERS

Het aantal liefhebbers van exotische dieren in Nederland is aanzienlijk 5. Een
groot gedeelte van de reptielenliefhebbers kweekt ook met hun dieren.
Met name het kwekers- en liefhebberscircuit lopen in elkaar over. Ze kopen
van elkaar, ruilen met elkaar en bewegen zich in hetzelfde circuit. Direkte
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contacten van fiefhebbers met importeurs/exporteurs zijn in de vogelhandel
nauwelijks waargenomen, bij reptielen- en amfibieenhandel we!.
Kwekers zijn wagers en aanbieders van het handelsprodukt. Onder de
kwekers zijn verschillende typen te onderscheiden.
Men kan kweken voor de hobby: de verdiensten worden als extra inkomsten
gezien naast eat regulier inkomen. De winsten worden meestal weer besteed
aan de hobby. Men kweekt voomamelijk op kwaliteit. De hobby-kweker
komt in contact met het dierenhandelscircuit bij de aanschaf van nieuwe dieren
of bij de verkoop van nakweekdieren. Nakweek wordt verkocht aan andere
kwekers of liefhebbers of aan de tussenhandel (bestemd voor de
groothandel). In dit circuit worden ook de meeste contacten gemaalct en
onderhouden. Direlcte contacten met importeurs/exporteurs komen voor in
gevallen dat men bijzondere soorten wil hebben.
Een ander type kweker is de "brood-kweker" of beroepsmatige kweker. Zij
verdienen met de nakweek van dieren hun dagelijkse brood. De commerciele
kweek is bestemd voor de groothandel. Deze bedrijven kweken op lcwantiteit:
eieren worden vroegtijdig weggenomen en uitgebroed in de broedstoof, jonge
dieren worden met de sonde opgevoed, etc.. De meeste beroepskwekers staan
in direkt contact met de groothandel.
Een aantal respondenten zegt absoluut geen verschil te maken tussen
"kwekers" of "dierenhandelaren" omdat de grenzen vaag zijn. Een aantal
handelaren kweekt er zelf bij, en een aantal broodkwekers handelen zelf ook.
Het kweekcircuit is in zekere zin afhankelijk van de grote
importeurs/exporteurs. Men net het als een wisselwerking waar men elkaar
nodig heeft: de kwekers steunen de handel en de handel steunt de kwekers.
De meeste kwekers hebben zelf geen contacten in het buitenland. Zelf
importeren of exporteren kost te veel tijd. De financiele mogelijkheden zijn
meestal te gering en de netwerken ontbreken. De importeurs/exporteurs
krijgen van de kwekers een goed handelsprodukt aangeleverd waarmee zij
goede winsten kunnen behalen.
Gegevens over kweekresultaten in Nederland zijn niet beschikbaar, omdat
nakweek niet centraal geregistreerd en gecoordineerd wordt.
GROEI INTERNATIONALE NETWERKEN

Bij de reptielen- en amfibieenhandel lijken "liefhebbers", "kwekers" en
"handelaren" dichter bij elkaar te liggen. Steeds meer reptielen- en
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amfibieenliefhebbers beginnen zelf buitenlandse contacten te leggen voor
handel en zelf dieren te importeren. Tijdens buitenlandse reizen legt men
contacten voor toekomstige handel en brengt men dieren mee voor de
vereniging. Dergelijke contacten kunnen een eerste aanzet zijn voor een nieuw
handelsnetwerk. De afzetmarkt is de eigen vereniging en eventueel andere
verenigingen. Soortgelijke fenomenen zijn ook vernomen in de vissenhandel
vaak gecombineerd met plantenhandel.
MOTIEVEN

Als motieven om dergelijke handelsactiviteiten zelf te ondernemen worden
genoemd:
•Het is een onderdeel van de hobby
•Ontevreden met aanbod in de handel
•Het zelf beter kunnen
•Imago in het liethebberscircuit
Met het laatst genoemde motief wordt bedoeld dat men door zelf te importeren
veel aanzien kan verwerven in het liefhebberscircuit, omdat dit getuigd van
een groot handelsnetwerk.
Buitenlandse handelscontacten door liefhebbers zijn aan het toenemen.
Vanzelfsprekend wordt men daarbij geconfronteerd met de wetgeving en het
aanvragen van vergunningen en allerhande andere problemen. Menig
particuliere aanvrager is daarbij van mening dat het aanvragen van
vergunningen speciaal voor particulieren uitermate stroef verloopt. Naarmate
men meer naambekendheid krijgt, verloopt de vergunningverlening ook
soepeler.
5.2.5. DETAILHANDELAREN(5)
RECHTSTREEKS CONTACT MET DE HOUDER VAN GEZELSCHAPSDIEREN

Vanuit de detailhandel worden dieren direkt verkocht aan de consument, de
gezelschapsdierhouder. De meeste in de detailhandel verkochte exoten
betreffen diverse exotische vissen en enkele soorten (zang)vogels. Enkele
detailhandelaren zijn meer gespecialiseerd en verkopen ook reptielen en
amfibieen. Deze extra inventaris komt meestal voort nit eigen belangstelling.
De detailhandel onderhoudt geen handelscontacten met het buitenland. Hun
voornaamste contacten liggen binnen het detailhandelscircuit of de
liethebbersverenigingen. Zij bestellen hun dieren bij de tussenhandel of bij
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kwekers. In principe loopt de handelsstroom in een richting van de kweker en
tussenhandel naar de detailhandel en van de detailhandel naar de consument.
Bij de handel in reptielen en amfibieen liggen de distributieniveaus dichter bij
elkaar en kan de detailhandel direlct afnemen van de importeur/exporteur.
Tussenhandelaren en importeurs/exporteurs voeren soms ook zelf een
detailhartdel, waar dieren direkt aan de consumenten worden doorverkocht.
Opvallend bij deze winkels zijn de meestal zeer ongebruikelijke
openingstijden, waardoor ze zich onderscheiden van de reguliere detailhandel.
In principe is de detailhandel het niveau waar de consument ingelicht kan
worden over de voor- en nadelen van het houden van bepaalde diersoorten.
Als het gewin echter boven eerlijke voorlichting gaat, kan de klant
geenthousiasmeerd de winkel uitlopen met een nieuw dier, waarvan
vantevoren niet vaststaat of het houden daarvan een succes zal zijn.
BRANcHE-oRcAmsATTE
De huisdierbranche is goed voor een omzet van anderhalf miljard gulden. In
Nederland zijn ongeveer 2300 dierenspeciaalzaken waarvan ongeveer 800
winkels aangesloten bij een speciale branche-organisatie 6. Deze brancheorganisatie probeert de legale dierenhandel in stand te houden en de
dierenhandel beter te profileren door malafide praktijken uit de handel te
weren. Naast de derwillisten zijn ook lcwekers en dierenhandelaren lid van
deze branche-organisatie. Enkele jaren geleden is door deze brancheorganisatie een aantal initiatieven ondemomen om de legale dierenhandel beter
te orgartiseren. Deze initiatieven zijn door een aantal factoren, gelnduceerd
van overheidswege alswel van het dierenhandelscircuit, zonder veel succes
verlopen.

§5.3. Specialisaties in de dierenhandel
Tot nu toe is slechts zijdelings gesproken over de aparte specialismen in de
dierenhandel. Deze specialismen lcunnen direkt of indirekt de structuren in de
handel beInvloeden en kunnen zelfs de oorspronkelijke basis zijn van het
ontstaan van een speciale structuur. Eerder genoemd is de specialisatie in
import, export of (re)export. Ben ander specialisme is de diersoort waarin
men handelt.
Heel strikt bezien kan men een onderscheid maken in de vogelhandel,
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reptielen- en amfibieenhandel, vissenhandel en zoogdierenhandel. De
specialismen zijn het meest strikt aanwezig bij de kwekers en liefhebbers.
•De vogelhandel kan opgesplitst worden in handelaren die zich concentreren
op: papegaaiachtigen
watervogels (inheems of uitheems)
zangvogels (inheems of uitheems)
loopvogels
roofvogels (inheems of uitheems)
kolibri-achtigen
Met name bij liefhebbers en kwekers kunnen de specialisaties nog verder
opgesplitst worden.
•De specialisaties in de reptielen- en amfibieenhandel zijn met name in het
liefhebberscircuit aanwezig. Een onderscheid kan gemaakt worden in:
slangen
schildpadden
hagedissen
kikkers en salamanders.
Bij de groothandel lijken bovengenoemde specialisaties in de praktijk
sporadisch voor te komen. Het aanbod betreft doorgaans zowel reptielen als
amfibieen, vaak in combinatie met insekten of geleedpotigen. Ook een
combinatie met vissenhandel is waargenomen. Naast de handelsdieren
worden bovendien voederdieren (wormen, fruitvliegen, muizen, ratten, e.d.)
verkocht en allerhande artikelen voor terrariuminrichting inclusief een scala
aan exotische planten. De opsplitsing in specialisaties bij liefhebbers is
genuanceerder. Het houden van bijvoorbeeld pijlgifkikkers of kameleons is
momenteel erg in trek.
•De vissenhandel is een zeer omvangrijke specialisatie die grofweg
onderscheiden kan worden in zoetwater- en zoutwatervissen. Liefhebbers
kunnen zich eindeloos specialiseren in diverse soorten. De meeste
aquariumhouders zijn in het bezit van een aquarium met een combinatie aan
verschillende soorten. De verkoop van vissen gaat samen met de verkoop
van allerlei (exotische) waterplanten voor de inrichting van het aquarium.
Zoutwater-aquaria worden extra aangekleed met koraal- en anemoonachtigen,
schaal- of weekdieren.
•De plantenhandel: koppelingen met de dierenhandel zijn te vinden bij de
vissenhandel en bij de reptielen- en amfibieenhandel.
•De import en/of export van zoogdieren is in omvang relatief gering. Grote
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zoogdierimporten betreft meestal de "bijhandel" van een grote
itnporteur/exporteur. Meestal betreft het bier exotische eekhoomachtigen,
egelachtigen, kleine katachtigen, e.d.. Deze dieren worden regelmatig
aangeboden bij reptielen- en amfibieenhandelaren. Kleinere aantallen van
bepaalde zoogdiersoorten kunnen ook door op zoogdieren gespecialiseerde
liefhebbers(verenigingen) geImporteerd of geexporteerd worden. Grotere
zoogdieren (meestal bestemd voor dierentuinen) worden door brokers
verhandeld (zie §5.2.2.). Grote zoogdieren bestemt voor het particuliere
circuit worden ingevoerd door de grote importeurs/exporteurs.
Ofschoon de meeste dierenhandelaren in zekere zin gespecialiseerd zijn,
behoeft deze specialisatie geen beperkende factor te zijn voor het leveren van
soorten die Met tot de specialisatie horen. Sommige vogelhandelaren bieden
ook reptielen of zoogdieren aan en andersom. De contacten tussen de
verschillende specialisaties worden onderhouden door de zogeheten "all
rounders".

§5.4. Ondernemingsvormen en bedrijfsstructuren
Uit een willekeurige steekproef van 50 handelaren bleken 23 handelaren
(46%) te werken in een ondememingsvorm. Bij het resterende aantal
handelaren is geen ondememingsvorm aangetroffen. Voor het onderzoek naar
ondememingsvormen en bedrijfsstructuren zijn daar nog 4 extra aan
toegevoegd. De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op totAnl 27 bedrijven
uit de groothandel en tussenhandel. De bedrijven zijn actief in de planten- of
dierenhandel, of in de handel in aan de dierenhandel gekoppelde nevenprodukterg. lets meer dan de helft van de bedrijven zijn tien jaar of langer
werkzaam in de dieren- of plantenhandel. Een tweetal bedrijven zijn reeds
rond 1900 gevestigd.
5.4.1. ONDERNEMINGSVORM
Van deze geselecteerde ondememingen is 63% georganiseerd als "besloten
vennootschap", 30% als "eenmanszaak", 4% als "vennootschap onder firma"
en 4% als "vereniging met volledige rechtsbevoegdheid". Het resultaat is
hieronder grafisch weergegeven (grafiek 5.2).
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Grafiek 5.2. Weergave verschillende ondernemingsvormen uitgedrukt in
percentages.
De oprichter van het bedrijf is meestal ook de directeur van het bedrijf.
Afhankelijk van de grootte van het bedrijf zijn er een of meerdere vennoten
aangesloten. Uit de steekproef blijkt dat 25% van de ondernemers meer dan
den onderneming onderhoudt. Bij verschillende ondernemingen van een
persoon worden verschillende rechtsvormen aangetroffen: bijvoorbeeld de
combinatie besloten vennootschap en eenmanszaak. De aard van de andere
ondernemingen naast de dierenhandel varieren van horecabedrijven,
dierenparken tot houdster-, management-, beheers- en
beleggingsmaatschappijen. Bedrijfsvoerders met een eigen ondememing zijn
soms ook vennoot bij een ander bedrijf.
5.4.2. BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De ondernemingsvorm van besloten vennootschap komt in de dierenhandel
het meest voor. Bij de besloten vennootschap bestaat het vermogen uit
aandelen. Iedere vennoot kan voor een of meerdere aandelen deelnemen in het
vermogen van de vennootschap. Het voordeel van deze ondernemingsvorm is
dat de verschillende vennoten slechts risico lopen over het bedrag van hun
aandelen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de eenmanszaak waar het risico
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niet beperkt is tot het ondememingsvennogen, maar zich ook uitstrekt over
het privevermogen 8. Ook bij de vennootschap onder firma zijn de vennoten
ieder voor zich met hun hele privevermogen aansprakelijk voor de
vennootschapsschulden. Het 66n en ander kan gevolgen hebben voor de
contirmiteit van een ondememing. Door de beperkte aansprakelijkheid en
dientengevolge het kleinere risico is de besloten vennootschap in het algemeen
een voor de ondernemer gunstige ondememingsvorm.
5.4.3. BEDRUFSOMSCHRUVING
Bij 78% van de ondememingen zijn duidelijke bedrijfsomschrijvingen
aanwezig, waarin hun werkzaamheden in of rond de dierenhandel staan
beschreven. Van de resterende bedrijven is uit de bedrijfsomschrijving niet op
te maken of men zich met dierenhandel bezighoudt of met andere zaken.
Onder een onduidelijk bedrijfsbeschrijving wordt bijvoorbeeld verstaan: "de
groothandel in ongeregelde goederen".
5.4.4. WERICZAME PERSONEN
In de bedrijven zijn in 50% van de gevallen twee tot vier personen werkzaam,
bij 18% van de bedrijven is 66n persoon werkzaam en in 11% van de gevallen
is geen persoon werkz_aarn in het bedrijf. Bij 15% van de ondememingen zijn
meer dan 5 personen werlczaam. Het betreft hier bedrijven wan planten of
vissen worden gekweekt en verhandeld. Bij 6% van de ondememingen zijn
geen gegevens vermeld over de omvang van het personeel.
Opvallend is dat bij 48% van de bedrijven familieleden zijn aangesloten als
bestuurders of aandeelhouders in het bedrijf. Bij meer clan de helft is hier
sprake van een echtpaar dat in dezelfde ondememing werkzaarn is. Andere
constructies zijn samenwerkende vader en zoon (zonen) of meerdere broers.
5.4.5. VELDSTUDIE
Uit de veldstudie zijn vergelijkbare resultaten te melden. De meeste
handelaren werken zelfstandig. Zij hebben het bedrijf zelf opgebouwd of
hebben het overgenomen van ouders. Met name de familiebedrijven waar het
bedrijf van vader op zoon is doorgegeven, kunnen soms rond de honderd jaar
oud zijn. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kunnen meerdere mensen
werkzaatn zijn. Bij de grote bedrijven zijn extra mensen van buiten de familie
aangesteld voor de verzorging van de dieren of het maken of verbouwen van
huisvesting voor de dieren. De taakverdeling rnoet niet altijd te strilct opgevat
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worden. Menig handelaar verzorgt zelf de dieren, rijdt regelmatig zelf
zendingen over en weer, koopt, verkoopt, importeert en exporteert en legt
nieuwe handelscontacten in het buitenland.
Tijdens de veldstudie zijn veelvuldig familiestructuren waargenomen. Uit een
steekproef van 50 willekeurige handelsbedrijven blijkt minstens 34% constant
of regelmatig familieleden in het bedrijf te hebben werken. Met name de
echtgenote verricht in het bedrijf van haar man werkzaamheden. Terwijl de
man zich bezighoudt met het verkopen, importeren en exporteren van de
dieren, zorgt de vrouw voor de administratie en/of de verzorging van de
dieren. In de veldstudie zijn tevens bedrijven waargenomen waar zowel vader
als zoon of zonen werkzaam zijn of bedrijven waar twee of meerdere broers
met elkaar samenwerken. Het voordeel van dergelijke familiebedrijven is dat
men minder risico's loopt doordat gevoelige informatie binnen het bedrijf
blijft. De verschillende bedrijfstaken worden tussen de familieleden verdeeld.
Uit het dossieronderzoek is gebleken dat men soms familieleden inzet voor
koerierstaken bij het smokkelen van dieren.

§5.5. Netwerken en samenwerking in de dierenhandel
5.5.1. NETWERK
Hierboven is een globale beschrijving gegeven van de distributieniveaus van
de Nederlan.dse dierenhandel. Uiteraard geeft deze indeling weinig zicht op de
complexiteit van de structuur. Om deze complexiteit duidelijk te maken wordt
het functioneren van het netwerk binnen de dierenhandel nader uiteengezet.
Elke handelaar maar ook elke kweker of liefhebber heeft om zich heen een
eigen netwerk aan contacten. Deze netwerken worden opgebouwd tijdens de
handel of gezamenlijke bijeenkomsten op markten of bij
liefhebbersbijeenkomsten. Afhankelijk van beoogde doelen kan een dergelijk
netwerk georienteerd zijn op het uitbreiden van handelscontacten voor de afzet
en de inkoop of uit de behoefte aan informatieuitwisseling over voeding,
ziekten, transporten of kweekmethodes. Het netwerk van de een kan een
overlap hebben met het netwerk van een ander.
De contacten van de importeurs/exporteurs zijn met name georienteerd op het
uitbreiden van contacten voor afzet en inkoop. Zij houden zich in veel
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mindere mate op in het lcweek-, hobby- of liefhebbers-netwerk. Het netwerk
van de tussenhandelaren bestaat uit contacten met importeurs/exporteurs,
kwekers en de detailhandel. Het netwerk van de detailhandel orienteert zich
op de consument waarbij ook informatieuitwisseling over verzorging,
huisvesting en dergelijke een ml spe,elt. Het netwerk van de meeste kwekers
en liefhebbers beperkt zich tot de liefhebbersvereniging met eenzelfde
specialisatie. In elke vereniging zitten ook mensen die hun netwerk hebben
uitgebreid tot in het handelscircuit. In figuur 5.2 worden de tot nu toe
besproken handelsstromen weergeven. Met behulp van pijlen zijn de
contacten tussen de verschillende distributieniveaus aangegeven. De dikke
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lijnen geven de voornaamste handelsstromen aan.

Figuur 5.2. Distributiestromen in de Nederlandse dierenhandel.

In feite staan alle circuits met elkaar in contact middels personen die op de
grens van de distributieschijven werkzaam zijn. De verschillende circuits van
de handel in vogels, reptielen- en amfibieen, zoogdieren, vissen en planten
worden gekoppeld door de zogenaamde "all-rounders" van het
dierenhandelscircuit. Het netwerk met het buitenland wordt onderhouden
door de importeurs/exporteurs. In feite heeft elke dierenhandelaar een groot
potentieel netwerk tot zijn beschikking dat naar behoefte kan worden
geactiveerd.
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De structuur van de dierenhandel zou door zijn enorme flexibiliteit en een
scala aan potentidle mogelijkheden het beste gezien kunnen worden als een
opportunistisch netwerk. Dat wil zeggen een netwerk dat naar
omstandigheden geactiveerd kan worden. De flexibiliteit geeft gelijktij dig
stabiliteit aan het netwerk, omdat elke positie in principe opgevuld kan
worden door andere participanten in het circuit.
Door de druk van natuurbeschermingsorganisaties hebben veel handelaren
problemen gekregen met het transport van hun dieren. Op aandringen van
natuurbeschermingsorganisaties hebben veel vervoersmaatschappijen
onderlinge afspraken gemaakt om de transport van wilde dieren te stoppen.
Deze afspraken zetten de volgende ontwikkelingen in de dierenhandel in
gang.
Aangezien de handelaren niet meer in staat zijn hun handel middels de
reguliere vliegtuigmaatschappijen te vervoeren, rest hen een tweetal
alternatieven. Enerzijds kan men kiezen om de handel door een andere niet
aangesloten vliegtuigmaatschappij te laten transporteren. Het betreft hier
meestal maatschappijen die minder accommodatie kunnen bieden en veel
tussenlandingen moeten maken. Dit kan voor een handelaar grote verliezen
inhouden. De verliezen kunnen worden gecompenseerd door meer en/of
grotere zendingen te importeren. Anderzijds kan men kiezen voor het
alternatief van een samenwerkingsverband met andere dierenhandelaren. Het
gebruik van het laatste alternatief kan momenteel worden waargenomen in de
vogelhandel. Door geld en krachten te bundelen kunnen chartervliegtuigen
ingehuurd worden. Per charter kuruien grote zendingen met dieren in een keer
rechtstreeks worden getransporteerd. Om deze transporten met meer succes te
laten verlopen kunnen professionals ingehuurd worden, zoals goede
advocaten en adviseurs in diverse disciplines. Tevens probeert men een betere
continuiteit in het samenwerkingsverband te krijgen door het oprichten van
een speciale vereniging. De verliezen tijdens deze georganiseerde vluchten
zijn vele malen lager dan bij het eerste alternatief. Beide alternatieven worden
momenteel in de dierenhandel waargenomen, waarbij het laatste alternatief
duidt op ontwikkelingen en initiatieven naar een meer professionele
samenwerking in de dierenhande19.

111

5.5.2. SA.MENWERKING
Bij het aanbreken van de regenperiode komen langzaant maar zeker de grote
lcuddes gnoes en Thompson's gazelles weer terug op de savatutes. De leeuwen die gedurende
de droge periode met grote voedselschaarste een solitair leven geleid hebben, beginnen
wederom tot groepen te versmelten. De jacht in grotere groepen is voor een leeuw veel
effectiever dan de jacht escapades van een enkeling. loch jaagt het dier in periodes van
schaarste alleen en werkt niet samen met zijn familieleden. Sainenwerking vindt alleen
plaats als het aanbod aan voedsel voldoende is om gezamenlijk op dezelfde jachtgrond te
lcunnen leven. De samenwerking lijkt geheel gebaseerd te zijn op een systeem van
zorgvuldige afweging tussen kosten en baten.

De samenwerking in de dierenhandel kan met dit verschijnsel uit de
dierenwereld worden vergeleken. Het bestaan van een mondiaal
dierenhandelsnetwerk hoeft niet perse een constante samenwerking in te
houden binnen het netwerk, maar het netwerk kan wel tot samenwerken
worden geactiveerd als dit in een bepaalde situatie gunstig is.
Bij de reguliere handel lo waarmee de doorsnee-dierenhandelaar zijn dagelijks
brood verdient, werken de meeste handelaren zelfstandig eventueel met wat
personeel of een (of meerdere) familielid(leden). Een reden hiervoor kan zijn
dat de concurrentie groot is. Samenwerken met een andere handelaar die
hetzelfde handelsprodukt verhandelt zou kunnen leiden tot grotere
concurrentie. Aan de hand van de resultaten van het veldonderzoek lijkt het
erop dat de concurrentie op het niveau van de tussenhandel het grootst is. Op
grond van een kosten-batenanalyse zou men op dit niveau dus de minste
samenwerking verwachten. Tevens heeft men minder verliezen door
transport. Doordat men bovendien niet zelf grootschalig importeert of
exporteert is de tussenhandel minder vaak het mikpunt van kritiek door
natuurbeschermingsorganisaties of het grote publiek. Tijdens het onderzoek is
naast de reguliere handelsbetrelddngen geen samenwerldng waargenomen in
de tussenhandel.
Importeurs/exporteurs kunnen elkaars concurrent zijn, maar alien lopen
tevens meer risico's doordat zij importeren en exporteren en verantwoordelijk
zijn voor de transporten. Op grond van een kosten-baten analyse kan men hier
bij toenemende externe druk samenwerking verwachten. Waamemingen uit
het veldonderzoek ondersteunen deze hypothese.
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De handelscontacten in de dierenhandel zijn zeer intensief: men koopt,
verkoopt en ruilt van elkaar, aan of met elkaar. Daarbij tracht een ieder voor
zich de zaken zo gunstig mogelijk af te handelen. Bij elke aankoop is enige
voorzichtigheid geboden, want elke koop kan een miskoop betekenen. Op de
math worden dieren aangeboden die ziek zijn, niet geschikt zijn voor de
kweek of te oud zijn. Het circuit wordt door de respondenten in twee
categorieen verdeeld: "goeie" handelaren en "slechte" handelaren. Onder de
goede handelaren worden de mensen verstaan die zich serieus bezighouden
met de dierenhandel en een goed produkt willen afleveren aan hun klant,
eventueel ten koste van hoge winsten. De slechte handelaren proberen zich
voor zo hoog mogelijke prijzen van slechte handelswaar te ontdoen. Zij
worden door menig handelaar als zeer storend ervaren. Eveneens als storend
ervaren worden de handelaren die proberen middels de dierenhandel iets bij te
verdienen of snel rijk te worden: de "goudzoekers". Na enkele teleurstellingen
stopt men meestal met de dierenhandel en gaat de goudzoeker het geluk elders
beproeven.
Prijzen worden bepaald op de traditionele manier: bieden en afdingen. De
prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Een aantal verenigingen publiceert
wel jaarlijks richtlijnen voor prijzen. Om de prijzen extra hoog te houden op
de markt bedient men zich soms van enige tactieken. Men kan bijvoorbeeld
een groot deel van de handelsvoorraad achterhouden. Het aanbod op de markt
blijft op deze manier gering en de prijs hoog. De prijs voor bepaalde zeldzame
beschermde soorten is zeer variabel: "wat een gek er voor geeft". Aangezien
het aanbod heel gering is kunnen de prijzen hoog oplopen.
De meeste meningsverschillen in de dierenhandel gaan over een slechte prijskwaliteitverhouding van een gekocht dier, over in- en verkoopprijzen of over
lopende schulden. Met name de schulden schijnen heel kenmerkend te zijn
voor het dierenhandelscircuit. Een respondent stelde dat schulden bewust
gemaakt worden om de handelscontacten instand te houden. In dit geval is
geld dus letterlijk de lijm van de samenwerking.
Samenwerking over langere perioden is in de legale dierenhandel zelden waar
te nemen. De meeste intensieve relaties verdwijnen na drie of vier jaar of
worden gekenmerkt door periodes dat men met elkaar samenwerkt en
periodes dat men niet met elkaar samenwerkt. Meestal wordt dit veroorzaakt
door meningsverschillen. Samenwerking vindt plaats op momenten dat het
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werken met meerdere personen vermoedelijk zal leiden tot grotere voordelen
per persoon dan bij een individuele ondememing. De samenwerking neemt

toe bij toenemende risico's veroorzaakt door een aantal exteme factoren, die
hieronder genoemd worden. De kosten en baten van samenwerking
(concurrentie versus exteme druk) worden meer of minder bewust tegen
elkaar afgewogen.
De voomaamste waargenomen exteme factoren zijn:

1.
2.
3.

Wetgeving
Controle en bandhaving
Publieke
opinie

4.

Transport

(vaak
natuurbeschermingsorganisaties).

bepaald

door

De exteme drukken zijn bij de illegale dierenhandel verhoogd aanwezig. Door
verhoogde risicofactoren zijn vemuftige transportconstructies vereist en worth
gebruik gemaakt van koeriers. Goede samenwerking, cotirdinatie en
taalcverdeling zijn daarbij onmisbaar. In hoofdstuk 6 wordt de relatie tussen
bestrijding en illegaliteit in de dierenhandel nader onderzocht.

§5.6. Samenvatting
De legale dierenhandel bestaat uit maxitnaal drie distributieniveaus. De actoren
van de verschillende niveaus kunnen apart worden getypeerd, te weten
importeurs en exporteurs (geschatte omvang 50) en diermakelaars (geschatte
omvang 5), tussenhandelaars (geschatte omvang 200) en detailhandel
(geschatte omvang 2500). De motivatie om in dieren te handelen is een
combinatie van liefhebberij en geld. Tevens zijn liefhebbers en kwekers of
fokkers actief in de dierenhandel: zij zijn zowel kopers aLs aanbieders van het
handelsprodukt (geschatte omvang 60.000).
In de dierenhandel kunnen grofweg een viertal specialisaties worden
waargenomen, te weten Loggia, reptielen en amfibieen, zoogdieren en vissen
(de plantenhandel heeft koppelingen met vissenhandel en reptielen- en
amfibieenhandel). De specialisaties kunnen nog verder worden opgesplitst in
enkele specifieke diersoorten. Dit is met name waar te nemen bij de
liefhebbers en kwekers of folckers. De onderscheiden specialisaties kunnen
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elkaar ook overlappen.
Uit een steekproef blijkt dat 63% van de handelaren, die gebruik maken van
een bepaalde rechtsvorm, georganiseerd is als besloten vennootschap. Andere
waargenomen ondernemingsvormen zijn de eenmanszaak, de vennootschap
onder firma en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
De handelsnetwerken in de dierenhandel zijn uitgebreid en opportunistisch.
Over het algemeen is iedereen individueel actief. De motivatie voor
samenwerldng in de dierenhandel is gebaseerd op een kosten/baten-analyse,
waarbij de noodzaak tot samenwerking het grootst is bij een hogere externe
druk. De voornaamste externe factoren die deze druk beinvloeden zijn
wetgeving, controle en handhaving, publieke opinie en transport.
Doordat de druk van deze faktoren de laatste jaren is toegenomen, zou men in
de dierenhandel meer initiatieven tot samenwerking kunnen verwachten. Tot
nu toe zijn vanuit het dierenhandelcircuit zelf drie initiatieven ondernomen om
tot meer professionele samenwerldngsverbanden te komen.

115

1

Mintzberg, H. Structure in fives: designing effective organizations. Prentice hall,
Engelwood- Cliffs. 1983, definieert structuur als volgt:
"De som van de manieren waarop een organisatie de taken heeft verdeeld en de
cotirdinatie die daartussen bestaat".

2

Bronnen: veldonderzoek(interviews), dossieronderzoelc, documentenonderzoek (AID,
CRI en CITES-bureau), open bronnen (vakbladen van verenigingen).

3

Uit een steekproef van 50 blijken 14 handelaren zeer actief vergunningen aan te
vragen. Gemiddeld worden per jaar 44 vergunningaanvragen door hen ingediend. De
aanvraagactiviteit is nagegekeken over een periode van 5 jaar (1990 tot en met
1994).

4

Uit de steelcproef van 50 zijn 23 regelmatige aanvragers geselecteerd. De beschreven
resultaten zijn gebaseerd op deze selectie van 23 personen. Hierbij is gekeken
naar de aanvragen. Per aanvraag kunnen meerdere vergunningen aangevraagd
woden voor meerdere dieren.

5

Vogelliefhebbers worden geschat op minimaal 55.000 personen met binnen de
Benelux 20.000 kwekers.
Reptielen- en zoogdierliefhebbers worden geschat op 10.000 reptielenhouders,
respectievelijk 1.000 zoogdierenhouders.
(De aantallen blijven schattingen omdat ten eerste niet iedereen geregistreerd is en
ten tweede omdat sommige personen dubbel zijn geregistreerd).

6

•Haenen, M.. De buidelrat race. NRC Handelsblad. 30 juli 1994. p.3.
•Bax, P.; Chorus, J.. Sedrijfstak BEEST. HP/ De Tijd. 24 mart 1995. p.25-29.
•Meer informatie behelst: Janssen, J.W.H.. Detailhandel in dieren, diervoeders en
dierbenodigheden. Brancheverkenning Dibevo. Economisch Institiuut voor het
Midden- en kleinbedrijf. Zoetermeer. 1991.

7

Gekozen is voor een selectie van bedrijven, waarvan zelcer was dat zij onder een
bepaalde rechtsvorm werkten. Bron en datum: K.vX., oktober 1995.
Slot, R.. Elementaire bedrijfseconomie.Stenfert Kroese. Hs.1.1987.

9

Samen met het eerdere initiatief van de branche-organisatie zie (§5.2) zijn tot nu toe
drie initiatieven ondemomen door de dierenhandel voor meer professionele
samenwerking.

10

In het vooronderzoek is "kwantatieve handel" ook wel aangeduid als: handel in prote
pantallen minder bedreigae diersoorten. In tegenstelling tot de "kwalitatieve bander:
Kleine aantallen zeer peldzarne soorten (BUD-soorten).
(Vooronderzoek naar de organisatie, structuren en ontwilckeling in de bonafide en
malafide handel in bedreigde diersoorten. 1994. p.44).
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Hoofdstuk 6
De paradoxale relatie tussen bestrijding en
illegaliteit in de dierenhandel

A
In dit hoofdstuk zullen de knelpunten van de wetgeving en hanclhaving met de
dierenhandel besproken worden besproken. Tevens wordt er ingegaan op de
motivaties voor illegaal handelen en samenwerking. Hiermee wordt antwoord
gegeven op de vraagstellingen over hoe de illegale handel tot stand komt, hoe
de structuur is opgebouwd en welke motivaties ten grondslag liggen aan
illegaal handelen. Aan de hand van de resultaten wordt tot slot verduidelijkt
wat onder illegale en wat onder malafide dierenhandel wordt verstaan.
In §6.1 wordt kort het referentiekader geschetst en worden de gebruikte
informatiebronnen vermeld.
In §6.2 worden de knelpunten besproken in de wetgeving, in §6.3 in de
handhaving.
In §6.4 wordt eerst op een aantal methodes ingegaan die gebruikt worden om
controle te ontlopen. Vervolgens worden de motivaties voor samenwerking
en voor illegaliteit naast elkaar gezet. Tot slot wordt de structuur van het
illegale handelsnetwerk en de samenwerking beschreven.
In §6.5 wordt de illegale handel onderscheiden in een viertal typen. Aan de
hand van motivaties alsmede aard en intensiteit van het wederrechtelijk gedrag
wordt het onderscheid tussen illegale en malafide dierenhandel uiteengezet.
In §6.6 wordt de omvang van de illegale handel bepaald.
In §6.7 wordt tenslotte de vraagstelling behandeld of de Nederlandse situatie
ten aanzien van de dierenhandel verschilt van de buitenlandse.
Hoofdstuk 6 zal worden afgesloten met een korte samenvatting (§6.8).
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§6.1. Inleiding
"De mate waarin en de wijze waarop misdadigers zich organiseren is slechts
te verlclaren door de organisatie te zien in het licht van de bestrijding" (Mary
McIntosh, 1975) 1 . Wetgeving en handhaving zijn niet los te koppelen van de
denkwijzen en ontwikkelingen die gaande zijn in het dierenhandelscircuit
Tijdens het onderzoek is aandacht besteed aan knelpunten in de wetgeving en
handhaving in wisselwerking met de gedragingen in de dierenhandel. Daartoe
is tijdens de interviews aan alle respondenten uit diverse categorieen gevraagd
wat zij van de huidige wetgeving en handhaving vonden, hoe zij ermee
werden geconfronteerd en hoe ze ermee om gingen. Naast de interviews is
tevens informatie verkregen uit participerende observatie en
documentenonderzoek.

§6.2. Knelpunten bij de wetgeving
6.2.1. OP INTERNATIONAAL NIVEAU
•De basis van de mondiale wetgeving ter regulering van de handel in
. bedreigde en beschermde dier- en plantesoorten is CITES (zie hoofdstuk 2).
De kracht van CITES ligt in het feit dat de meeste aanbod- en vraaglanden
waar de handel in exotische dieren plaatsvindt, de Conventie hebben
ondertekend. De verscheidenheid aan culturen die in de meer dan honderd
aangesloten staten wordt aangetroffen, resulteert gelijktijdig in een Imelpunt.
CITES geeft aan de Lidstaten eenduidige richtlijnen die mondiaal toegepast
moeten worden. Het ene land kan deze richtlijnen beter of sneller in de
nationale wetgeving implementeren dan een ander land. In het bijzonder de
ontwildcelingslanden hebben problemen met de implementatie, omdat dit soort
wetgeving geen aansluiting vindt in hun grondwet en/of bestaande natiariale
wetgeving.
•Voor de meeste ontwildcelingslanden is de regulering van de dierenhandel
bovendien een afweging tussen natuurbescherming en econornische belangen.
Om het een en wider met elkaar te combineren heeft men vangquota ingesteld.
Studies van natuurheschermingsorganisaties hebben echter uitgewezen dat de
toegestane vangquota ruimschoots overschreden worden 2. Over het al dan
niet legaal zijn van dergelijke handel kan verschillend over gedacht worden.
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•Bij een aantal lidstaten zijn de betrokken functionarissen dusdanig
verstrengeld met het dierenhandelscircuit dat dit direkte mogelijkheden aan de
handel biedt om het handhavings- en vergunningverleningsbeleid te
beInvloeden. In enkele gevallen zijn hierdoor zelfs internationale
informatiekanalen ten behoeve van de controle en handhaving elders
geblokkeerd. Sanctionering blijft beperkt tot een eventueel tijdelijk boycotten
van een lidstaat. Een dergelijk besluit kan pas worden genomen als er
voldoende aanwijzingen voor met CITES onverenigbaar gedrag voor handen
zijn.
•De wetgeving is afhankelijk van de resultaten van wetenschappelijk
onderzoek. Op grond hiervan wordt beslist of een soort op de
soortsbeschermingslijst moet worden geplaatst. Deze onderzoeken zijn
tijdrovend en kostbaar en zullen nooit een volledig beeld kunnen geven over
het gehele flora- en faunabestand. Elke keuze gaat derhalve met onzekerheid
gepaard. Bovendien is de keuze welke dieren of planten nu wel of niet
beschermd moeten worden arbitrair.
Soortsbescherming kan bovendien in paradoxale effecten resulteren. Indien
een dier wordt ingedeeld bij een hogere beschenningslijst wordt ten eerste de
aandacht op dit dier gevestigd en ten tweede wordt de schaarste extra
versterkt. Hierdoor kan de handelswaarde van de soort stijgen. Met name
vlak voor de opname van een tot dan toe onbeschermde of minder
beschermde soort op de beschermingslijst, is soms een ware toeloop waar te
nemen op dergelijke soorten. Met een "voorraad" kunnen immers na de
inwerkingtreding grote sommen geld worden verdiend. Voor sommige
soorten was verplaatsing naar de appendix I lijst bijna het doodvonnis. Een
voorbeeldliiervan is de Molukken kaketoe 3.
•Sommige diersoorten lijken zodanig op elkaar dat slechts deskundigen de
soorten van elkaar kunnen onderscheiden ("look-a-like-species"). CITES
heeft alle look-a-like species op de appendix II-lijst gezet om zodoende de
zeldzame soorten een betere bescherming te garanderen. De praktijk wijst uit
dat deze soorten nog steeds zeer aantrekkelijk zijn voor de handel en dat men
juist in deze soorten gaat handelen waarover de verwarring het grootst is.
6.2.2. OP NATIONAAL NIVEAU
•Elk land heeft de vrijheid om strengere maatregelen te treffen. Hierdoor zijn
discrepanties ontstaan tussen de soortbeschermingslijsten. De beleidsmatige
invulling van de richtlijnen en de organisatie van de handhaving wordt aan de
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Lidstaten zelf overgelaten. Beleid en handhaving van de verschillende CITESlidstaten kunnen daarom sterk uiteenlopen. Verschillen in beleid omtrent
vergunningverlerting en hartdhaving leiden soms tot eindeloze discussies met
de dierenhandel. Deze discussies leiden regelmatig tot rechtszaken tussen de
overheid en dierenhandel.
•Tot voor kort werden de gebrekkige sanctiemogelijkheden van de
natuurbeschermingswetgeving als voomaamste oorzaak voor het gebrek aan
effectiviteit van de handhaving aangevoerd. De opgelegde sancties in
Nederland zouden niet overeen komen met de financiele voordelen welke uit
de illegale handel kunnen worden verkregen. Met name draagkrachtige
dierenhandelaren cakuleren de extra kosten voor juridische processen en
boetes in bij hun bedrijfskosten. De bezwaren lijken thans ondervangen door
de nieuwe BUDEP-wet. Optreden zou door het toepassen van de Plukzewetgeving nog effectiever kunnen worden. De BUDEP-wet is nog te kort in
werking om over haar werking uitspraken te kunnen doen. De toekomst zal
uitwijzen of de rechter van de strengere sanctiemogelijkheden gebruik zal
maken.
•Tijdens de veldstudie is gebleken dat met name de C2-dieren het gevoeligst
zijn voor de illegak handel. De meeste handelaren vinden de discrepanties in
de wetgeving dermate groot dat zij geen problemen hebben met het smokkelen
van C2-dieren. Deze soorten zijn in feite gewoon vrij te verhandelen, omdat
naar zeggen "de vergunning bij aanvraag toch verleend zou zijn". De
oorzaken van de aantrekldngskracht van C2-dieren zijn in de eerste plaats
gelegen in een discrepantie in de wetgeving, te weten de invoer- en
bezitsregelingen van de BUD-wet en het In- en Uitvoerbesluit , in de tweede
plaats in de redelijke marktprijzen van C2-dieren en in de derde plaats in het
voormalig gevoerd beleid omtrent C2-vergunningverlening. Na overleg
tussen handhavings- en opsporingsinstanties werd het beleid omtrent de
vergunningverlening voor C2-dieren spoedig bijgesteld. De discrepanties
tussen de wetten zijn per 1 augustus 1995 opgevangen door de BUDEP-wet.
•Een kenmerk van het Milieustrafrecht, waar ook de
natuurbeschermingswetten onder vallen, is de administratieve afhankelijkheid
van de strafbepalingen. De administratieve overheid kan door het al dan niet
verlenen van vergunningen de handel reguleren. De bevoegde functionarissen
nemen de beslissing wat wel of niet toegestaan is op grond van de wet en ter
uitvoering daarvan vervaardigde voorschriften en/of afspraken. De bezwaren
uit het veld zijn over het algemeen geticht op de gevolgen die voortvloeien uit
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dit systeem. Men is van mening dat het beleid niet consequent wordt
toegepast en niet praktijkgericht is. De handel, die op zich vrij hoort te zijn,
wordt te sterk aan banden gelegd.
•Een vergunningenstelsel heeft als nadeel dat het makkelijk misbruikt kan
worden. Documenten kunnen met opzet onjuist ingevuld worden ten aanzien
van aantallen, status, land van oorsprong of soortsnaam. Met name de
controle op het al dan niet in gevangenschap geboren zijn van individuen, is
moeilijk uitvoerbaar.
' •Het feit dat individuen onderling verwisseld kunnen worden maakt het
geheel nog moeilijker. Doordat een vergunning niet inclividu gebonden is, zijn
de vergunningen uitwisselbaar. De handel in vergunningen is momenteel erg
populair. De wisseltrucs met vergunningen vinden ook plaats bij
bezitsvergunningen, waar dieren wel als individu geregistreerd staan. Sterfte
of geboorte van bezitsvergunningplichtige dieren moeten onmiddellijk worden
doorgegeven. Ms men een dood dier snel vervangt door een nieuw exemplaar
kan men vaak onopvallend dezelfde vergunning opnieuw gebruiken.
Andersom kan men het dier dood melden en het dier plus de vergunning in
het illegale circuit aanbieden. Door middel van naadloos gesloten voetringen
probeert men deze problemen enigszins te ondervangen. Voetringen kunnen
echter alleen bij vogels worden toegepast. De enige oplossing die bij vele
soorten toepasbaar is en die ook de fraude met ringen kan ondervangen, is het
herkenbaar maken van een individu door middel van een microchip. Het
beleid omtrent het chippen van dieren lijkt echter terughoudend te zijn,
mogelijk door de hoge kosten die ermee gemoeid zijn.
•De kennis in de samenleving van wetgeving en handhaving omtrent het
aanschaffen of houden van exotische dieren en planten is tamelijk gering. Met
folders proberen natuurbeschermingsorganisaties en overheid over de
bestaande voorschriften en de controle daarop te informeren. Meer kennis zou
een betere sociale controle tot gevolg kunnen hebben.

[

1

§6.3. Knelpunten bij de handhaving
6.3.1. OP INTERNATIONAAL NIVEAU
•Aangezien alle lidstaten van CITES een eigen invulling kunnen geven over
hoe de CITES regelgeving gecontroleerd en gehandhaafd moet worden, is het
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handhavingsbeleid van de lidstaten niet op elkaar afgestemd. Ook ten aanzien
van het kennisniveau zijn bij de diverse lidstaten aanzienlijke verschillen waar
te nemen. Deze verschillen kunnen de uitwisseling van informatie en de
samenwerking tussen de controle- en opsporingsinstanties van de
verschillende lidstaten ernstig belemmeren. Momenteel is een aantal
initiatieven van de grond gekomen om de samenwerking op intemationaal
niveau te verhogen. De samenwerking staat echter nog in de Idnderschoenen
en zal de komende jaren nog veel inspanningen vergen.
•Door het openen van de landsgrenzen binnen de EG is de controle aan de
binnengrenzen verminderd. Elke EG-lidstaat is verplicht zorgvuldig de
Europese buitengrenzen te controleren. Iedere lidstaat moet dus vertrouwen
op de zorgvuldigheid van een ander. Extra binnengrens-controles zijn niet
wenselijk in verband met het Schengen-accoord. De handhaving in de
toekomst zal zich derhalve meer op binnenlandse bedrijfscontroles en
controles van de buitengrenzen gaan richten. Uit het veldonderzoek is echter
gebleken dat de meeste smoldcel plaatsvindt via de Nederlandse
birmengrenzen met Duitsland en Belgie. Om de strenger controlerende landen
aan de EG-buitengrens te passeren wordt gebruik gemaakt van landen die
minder streng controleren. Volgens een aantal respondenten zijn dat
tegenwoordig Spanje en Italie. Enkele handelsstromen lijken zich met andere
woorden naar het zuiden te verplaatsen.
•Een volgend knelpunt zijn de doorvoercontroles. De meeste lidstaten laten de
definitieve inbeslagname over aan het land van eindbestemming. Dit vereist
een goede intemationale samenwerldng tussen verschillende handhavende
instanties. Nederland is 66n van de weinige landen waar ook
doorvoerzendingen gecontroleerd en indien nodig inbeslaggenomen worden.
Dit kan soms pijnlijke situaties opleveren, omdat de tot clan toe onbekende
handelsactiviteiten van een andere lidstaat kunnen worden blootgelegd.
6.3.2. OP NATIONAAL NIVEAU
•De
laatste
drie jaar is in de kringen van controle- en
opsporingsfunctionarissen een discussie totstaridgekomen over het al dan niet
noodzakelijk zijn van een meer serieuze aanpak van de dierenhandel. De
discussie heeft geleid tot een betere samenwerking tussen verschillende
betroldcen instanties en tot het starten van een aantal proefprojecten. Daardoor
kunnen informatiebronnen effectiever worden ingezet en beleidsbeslissingen
beter op elkaar worden afgestemd. Momenteel is de kennis nog beperkt tot
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een kleine groep specialisten. Aangezien de ontwikkelingen zich nog in een
beginfase bevinden, zal de uitbreiding van kennis en de praktische ervaring
orntrent de handhaving van de groene wetten bij een grotere groep handhavers
enige tijd in beslag nemen.
•Het controleren van binnenlandse bedrijven kan een aantal problemen
opleveren. Bij een eerste controle is niemand verplicht controleurs in het
woongedeelte toe te laten, tenzij deze in het bezit zijn van een geldig
huiszoeldngsbevel. 'Regale dieren kunnen dus tijdelijk in het woonhuis
worden ondergebracht. Voordat een huiszoeldngsbevel geregeld is, kan de
handel reeds naar een andere lokatie verplaatst zijn. Ook de diverse
bedrijfslokaties kurmen moeilijkheden op leveren. Een groot aantal handelaren
is in het bezit van verschillende lokaties waar de voor de handel gehouden
dieren worden opgeborgen. Lang niet alle lokaties zijn bekend bij de
opsporingsinstanties. Ook maakt men gebruik van tijdelijke lokaties,
bijvoorbeeld bij familie. Naast binnenlandse lokaties zijn enkele handelaren
tevens in bent van buitenlandse opslagplaatsen. Op deze plaatsen worden
dieren die bestemd zijn voor de Nederlandse handel tijdelijk "geparkeerd".
Indien men deze dieren verkoopt worden zij direkt naar de consument
getransporteerd. Op deze =flier zijn de dieren nooit daadwerkelijk aanwezig
bij de handelaar en kan deze nooit op heterdaad betrapt worden op het bezit
van een illegaal dier.
•Tijdens de veldstudies is meerdere malen het ontbreken van een goede
organisatie van de dierenhandel gesignaleerd. Op dit moment worden er geen
eisen gesteld aan mensen die een dierenhandel opstarten of bedrijven.
Vakdiploma's worden niet vereist. Een beroepsethiek die door de branche zelf
wordt erkend en wordt bewaakt is niet aanwezig.
Boekhouding en registratie van bedrijfsactiviteiten zijn veelal slordig of
ontbreken zelfs volledig. Voor de handhavers zijn dergelijke handelsbedrijven
nauwelijks controleerbaar.
•Om informatie in te winnen over het handelscircuit wordt bij de opsporing en
handhaving gebruik gemaakt van "bonafide" informanten. leder voor zich
gebruikt hiervoor zijn eigen informantencircuit. Elke (onbezoldigde)
opsporingsambtenaar moet voor zich uitmaken in hoeverre hij zichzelf kan
laten informeren door iemand uit het handelscircuit De informant kan immers
in ruil voor de informatie de opsporingsambtenaar vragen enkele "kleine
ongerechtigheden" van zijn handel door de vingers te zien. De
opsporingsfunctionarissen werken hierdoor in een spanningsveld tussen
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enerzijds de behoefte aan het inwinnen van informatie ten behoeve van
opsporing en anderzijds de consequente handhaving van de
natuurbeschermingswetten. De wetgeving is van dien aard dat het gedogen
van ldeinere strafbare feiten meer voor de hand liggend kan zijn. De vraag is
echter als het gehele handhavingscircuit zijn eigen informant gebruikt, hoeveel
ldeine overtredingen van verschillende handelaren tezamen gedoogd worden 4.
•Handhaving gaat vaak gepaard met inbeslagname van aangetroffen illegale
(partijen) dieren. Een hieruit voortvloeiend probleem is de tijdelijke of
perrnanente opvang van de inbeslaggenomen dieren. Bij verzwaring van de
wetgeving en/of handhaving zullen de problemen rondom de deponering van
inbeslaggenomen dieren alleen maar groter worden. Tijdens de negende
CITES-bijeenkomst 1994 in Fort Lauderdale is de problematiek omtrent de
opvang van geconfisceerde dieren voor het eerst ter sprake gekomen 5 . In
Nederland zijn de volgende knelpunten waargenomen:
-Theoretisch valt de deponering van geconfisceerde dieren onder de
verantwoordelijkheid van de Provinciale Voedsel Commissaris (PVC). Niet
iedere PVC is echter goed op de hoogte met deze materie. Dit schijnt per
provincie te verschillen. In de praktijk worden de dieren meestal gedeponeerd
door de opsporingsambtenaren zelf. Het zoeken van een geschilcte
deponeringsplaats kost veel extra tijd en valt bovendien buiten de
verantwoordelijkheid van een opsporingsambtenaar.
-De deponering van dieren is in Nederland niet gecentraliseerd en wordt ook
niet centraal gecoordineerd. Geconfisceerde dieren worden meestal tijdelijk
gedeponeerd bij dierentuinen of particuliere opvangcentra. De
opvangalternatieven zijn doorgaans gebaseerd op afspraken met
desbetreffende instanties en is niet vastgelegd in beleid. De verzorging van
inbeslaggenomen dieren kost veel geld, hetgeen met name voor de
opvangcentra zeer belastend kan zijn, aangezien deze instanties van giften en
de contributie van hun donateurs afhankelijk zijn. Sinds kort kan men de
onkosten declareren bij de overheid.
-Vanwege lange rechtsprocedures kunnen de opvangkosten de handelswaarde
van de dieren gaan overschrijden 6. Inbeslagnames brengen voor de overheid
in de regel hoge onkosten met zich mee. Dit kan nog verder oplopen als
tijdens de periode van inbeslagname de dieren komen te overlijden. De
voormalige eigenaren van de dieren kunnen schadeclaims indienen bij het rijk,
waarvan de bedragen de winsten die behaald zouden zijn bij de normale
verkoop van de dieren ver kunnen overstijgen. De voornaamste bezwaren van
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de huidige deponeringspraktijken die door het handelscircuit worden
genoemd, zijn in de eerste plaats het gevaar dat de dieren weer in het
handelscircuit terecht kunnen komen, omdat een aantal opvangcentra direkt in
contact staan met het handelscircuit. In de tweede plaats de geringe
deskundigheid van de opvangende instituten, waardoor de kans op overlijden
vergroot wordt.
Bij de deponering van planten doen bovengenoemde problemen zich minder
frequent voor. Dit komt door het centraal beleid inzake de deponering van
planten. In deze richting zou ook een oplossing voor de deponering van
dieren gezocht kunnen worden.
*Over het algemeen is het dierenhandelscircuit goed op de hoogte van de
meest recente ontwikkelingen en beslissingen omtrent controle, opsporing en
handhaving. Men is bijvoorbeeld op de hoogte van lopende
4 ■
I/ opsporingsonderzoeken en men weet vrij snel wanneer er telefoontaps
t. geplaatst zijn. De meeste handel wordt in zo'n geval bij wijze van
voorzorgsmaatregel elders afgehandeld of men maakt gebruik van portable/ '
1 telefoons op naam van derden.
Verder is tijdens het veldonderzoek vernomen dat de dierenhandel exact op de
hoogte is van welke opsporingsambtenaren dienst hebben en hoeveel
expertise deze personen in huis hebben. Veel handelaren speculeren op de
"zwakste schakel" en plannen hun handel juist op de momenten waarvan men
weet dat de controle het minst zal zijn. De lekkages van informatie naar het
dierenhandelscircuit moeten gezocht worden in de uitgebreide contacten van
\.
het handelscircuit

I
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Tot slot een laatste opmerking die zowel de wetgeving als handhaving betreft.
•Door het handels-, liefhebbers- en kwekerscircuit wordt als voornaamste
bezwaar het gevoerde beleid genoemd. Gesteld wordt dat de regels naar
willekeur worden toegepast. Men is daarom niet (meer) bereid de regels na te
leven. Verder wordt de gebrekkige kennis bij beleidsmakers en handhavers
als zeer hinderlijk ervaren. Er zouden cruciale fouten gemaakt worden betreft
de wetgeving, controle, determinatie, inbeslagnames, enzovoorts. Ter
illustratie werd onder meer gewezen op het toevoegen van bepaalde soorten
aan beschermingslijsten die nauwelijks praktisch relevant zijn, omdat in die
soorten bijvoorbeeld niet wordt gehandeld, of omdat het hier verwilderde
cultuurvogels betreft, het abusievelijk verdwijnen van een bedreigde diersoort
van de beschermingslijst, het geven van onjuiste voeding tijdens
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inbeslagname en de toekomstige consequenties van niet vastgestelde
voetringmaten in de BUDEP-wet voor de handel in levende en dode vogels.

§6.4.Methoden en motieven voor illegale
handelsactiviteiten
6.4.1. METHODEN
Om de kans te verkleinen dat een illegale lading ontdekt wordt tijdens een
controle zijn de dierenhandelaren met de jaren inventiever geworden. Een
tiental tactieken die in documenten- en veldonderzoek te voorschijn zijn
gekomen worden hier opgesomd:
1.) Het controleren van zendingen gebeurt steekproefsgewijs. Controle van
de makkelijkst opgestelde dozen is het meest voor de hand liggend. Eon
handelaar met de juiste contacten tracht de ontdelddngskans to verkleinen door
iemand de doos met illegale zendingen "onderop" to laten zetten.
2.) Smokkelwaar wordt in de handbagage (in kleding gewikkeld) of op het
lichaam gedragen.
3.) In dozen met dubbele bodems wordt de illegale handel verstopt terwlil de
legale soorten bovenop liggen.
4.) Gifslangen worden bij eon illegale zending toegevoegd in de hoop dat de
zending niet gecontroleerd wordt.
5.) Look-a-like species worden met de bedreigde soon in een doos
verzonden. Controle is uitermate moeilijk.
6.) In eon doos worden moor dieren gestopt dan staan vermeld op de
papieren. Sommige zendingen bevatten zoveel dieren per doos dat het
overschot alleen met eon tijdrovende telling gecontroleerd kan worden.
7.) Door soortspecifieke kenmerken bij eon dier weg to nemen wordt de
herkenbaarheid verminderd. Bijvoorbeeld kunnen de veren met een
specifieke kleur worden afgeknipt.
8.) Documenten zoals de import-, (re)export-papieren, bezitsvergunningen en
gezondheidsverklaringen worden foutief ingevuld, vervalst, verwisseld en
zelfs verhandeld. Met name EG-certificaten (voor handel tussen de EG
lidstaten) kunnen gemakkelijk verwisseld worden, doordat de verzender on
ontvanger niet vermeld worden.
9.) Zendingen worden in de kofferbak of skikoffer van eon personenauto
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over de binnengrenzen vervoerd.
10.) Ben handelaar laat zijn handel gelijktijdig op twee verschillende lokaties
aankomen. De kans dat op beide lokaties controleurs aanwezig zijn om de
zendingen te controleren is vrij klein.
Ofschoon diverse andere methoden kunnen worden genoemd, werden deze
den methoden het meest genoemd tijdens het onderzoek. Naast een aantal
strategieen om smokkelwaar slechter vindbaar te maken, wordt tevens
gebruik gemaakt van andere strafbare feiten om de illegale handel mogelijk te
maken. Hierover zal in §6.5 meer informatie worden gegeven.
6.4.2. MOTIEVEN
Tijdens het onderzoek is een aanzienlijk aantal verschillende motieven
waargenomen.
Het meest genoemde en meest vanzelfsprekende motief is geld. Door illegaal
of malafide te handelen kan men zeldzame soorten importeren die men
middels de legale weg niet in bezit zou kunnen krijgen. Zeldzamere soorten
brengen hogere winsten op. De winsten stijgen extra omdat deze dieren op de
zwarte markt worden verhandeld.
Ben tweede motief is de drang om zeldzame soorten te bezitten. Ongeacht de
hoge prijs en ongeacht waar het dier oorspronkelijk vandaan komt, wil men
een bepaalde soort aan de collectie toevoegen.
Ben derde motief is het verbeteren van de concurrentiepositie. Door de
verdiensten uit de illegale en malafide handel, heeft een aantal handelaren een
betere concurrentiepositie kunnen verwerven in het circuit. Om htm posities te
behouden voelen deze handelaren zich gedwongen om blijvend illegaal te
handelen. Bovendien voelen anderen zich daardoor min of meer gedwongen
om ook illegaal te handelen.
Een vierde motief is de onduidelijke en gecompliceerde wetgeving. De
wetgeving blijkt voor de meeste mensen dusdanig ingewikkeld dat men vele
uren zou moeten investeren om te achterhalen wat wel en wat niet toegestaan
is. Het uitpluizen van de wet is vele malen moeilijker, dan de handel
simpelweg illegaal binnen te brengen.
Het vijfde gesignaleerde motief is het gevoerde beleid met betrekking tot de
handhaving en de vergunningverlening. Naast de ingewikkelde wetgeving
zou tevens het gevoerde beleid met betrekking tot deze wetgeving
inconsequent zijn. Als reactie op het inconsequente beleid lokken
dierenhandelaren soms bewust conflictsituaties uit Men besluit soms bewust
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om in strijd met de gestelde regels te handelen. Dit fenomeen wekt aan beide
kanten een dusdanige irritatie op, dat er tussen overheid en het
dierenhandelscircuit een soon "kat en muis spelletje" is ontstaan. Over en
weer probeert men ellcaar te "tackelen" door het voeren van strenger beleid
enerzijds en het uittesten van de rekbaarheid van de wetgeving anderzijds. Bij
dat laatste worden veelvuldig andere strafbare feiten gepleegd.
Ms zesde motief wordt het gebruik maken van de gelegenheid genoemd. De
gelegenheden om illegaal te handelen schijnen in de dierenhandel frequent
aanwezig te zijn: het aanbod is groot en de controle gering. De keuze om wel
of niet in strijd met de wet te handelen ligt bij het individu. De ene persoon zal
eerder met zichzelf in conffict komen dan de ander.
Samenvattend spelen de volgende faktoren en motieven een rol bij de
beslissing of men in een groep of als individu activiteiten ondemeemt en of
deze legaal of illegaal worden uitgevoerd:
•Exteme faktoren voor de keuze tussen individueel of in samenwerking met
andere dierenhandelaren een handelstransactie uitvoeren zijn: transport,
wetgeving en controle, publieke opinie.
Transport over een lange afstand, een strengere wetgeving en controle en een
voor de handel negatieve publieke opinie maken het uitvoeren van de handel
moeilijker en kunnen stimulerend werken om de handelstransacties
gezamenlijk uit te voeren (stimulerende faktoren voor samenwerking).
•Interne bepaalde motieven voor legale of illegale handel zijn: hogere winsten,
slechte respectievelijk slecht toegepaste wetgeving, concurrentiepositie
behouden, collectiedrang, veel gelegenheid en vergelijldng met anderen ("een
ander doet het ook"). De motieven zoals hierboven geformuleerd kunnen
stimulerend werken om illegaal te handelen (stimulerende falctoren voor
illegaliteit).
De bovengenoemde faktoren kunnen op verschillende manieren inwerken bij
het nemen van beslissingen: een remmende of stimulerende werking van een
bepaald motief of een bepaalde faktor kan per situatie anders zijn. In het
veldonderzoek is bijvoorbeeld aangetroffen dat iemand in Duitsland dieren
kon ophalen (korte afstand). Om zijn ldanten niet kwijt te raken en de winst
hoog te houden (concurrentiepositie behouden respectievelijk geld motief)
was de beste keus de dieren over de grens te smokkelen. Omdat er toch geen
grenscontrole was aan de Nederlandse binnengrens met Duitsland kon hij dit
gemakkelijk alleen doen. De beslissing werd dus gemaakt om de handel
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illegaal (zonder vergunningen) zonder samenwerking Nederland binnen te
brengen.
In de volgende figuur worden de verschillende stimulerende en remmende
faktoren respectievelijk motieven, die elk individu meer of minder bewust
overweegt bij het beslissingsproces, samengevat.
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Figuur 6.1. Afweging van faktoren en motieven die bij een
beslissingsproces stimulerend of remmend kunnen werken.

De beslissing om na afweging van de verschillende motieven van de handel af
te zien, komt bij de dierenhandel pas aan de orde nadat eerst de vier andere
alternatieven zijn overwogen. Bij een conflict tussen attitude (normen en
waarde van een individu) en verkozen gedrag wordt de attitude zoveel
mogelijk aangepast. Als extra bevestiging worden soms slecht onderbouwde
argumenten aangevoerd of feiten verdraaid. Dit fenomeen wordt in de
psychologie cognitieve dissonantie reductie genoemd 7.
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6.4.3.ORGANISATIE EN SAMENWERKING BIJ ILLEGALE
DIERENHANDEL
De bereidheid om de natuurbescheringswetten na te leven en het gevoerde
beleid ten aanzien van vergunningverlening en handhaving te accepteren

I
I
t

wordt kleiner naartnate men van mening is dat de acceptabele grenzen zijn
overschreden. De wetgeving heeft in een dergelijk geval onvoldoende
draagvlak in de samenleving, althans bij de normadressaten. De frequentie
van illegale activiteiten zal per individu verschillen, afhankelijk van eigen
gehanteerde normen en waarden. Voor de één gaat elke illegale activiteit te
ver, de ander legt de grens bij overtredingen van welzijnsvoorschriften bij het
vervoer van dieren. De derde lapt de als onrecht ervaren regels geheel aan zijn
laars en is zelfs bereid verdere strafbare feiten te plegen om zijn illegaal
gedrag te flanIceren. Het dierenhandelscircuit bestaat derhalve uit uitersten en
alles daartussen in. Illegale handel, organisatie en bestrijding lijken elkaar te
versterken in de volgende vicieuze cirkel: Bestrijding neemt toe bij toename
illegale handel -> toename in bestrijding vereist beter organisatie -> betere
organisatie leidt tot toename in succesvolle illegale handelsactiviteiten.
Verstrengeling van illegale en legale dierenhandel komt voort uit het feit dat
het handelsnetwerk zowel voor lega1e a1s illegale activiteiten aangewend
wordt. De verstrengeling wordt extra ingewildceld door een groot scala van
andere strafbare feiten die gepleegd worden om de illegale activiteit zo goed
mogelijk af te dekken.
Illegale activiteiten in de dierenhandel kunnen door individuen of door een
groep worden ondemomen. De individuele activiteiten vinden meestal pints
indien het risico om ontdekt te worden gering is. Met name het smokkelen
van dieren over een kortere afstand over de binnengrenzen naar of van
Duitsland of Belgid levert weinig risico's op. Samenwerking is het grootst bij
illegale activiteiten om zeer zeldzame diersoorten te bemachtigen of waarbij
transporten over een lange afstand moeten worden vervoerd.
Samenwerking komt tot stand door de activering van het bestaande
intemationale handelsnetwerk. Een illegaal handelsproject ontstaat zodra de
handel niet meer op legale wijze aan de vraag kan voldoen. Door inschakeling
van de voor dit project meest geschikte handelscontacten wordt een netwerk
opgebouwd dat het transport tussen aanbod en vraagland mogelijk moet
maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ellcaars pandelservaringen en/of
elkaars handelscontacten in een bepaald land. De z4enaamde sleutelfiguren
van het handelsnetwerk zijn verspreid over de hele wereld. Bij verschillende
I
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grote projecten die onderwerp van justitieel onderzoek zijn geworden, treft
men regelmatig dezelfde personen aan (zie de casebeschrijvingen in het
volgende hoofdstuk). Zij initieren het project door het juiste netwerk op te
bouwen en fungeren verder als spin in dit netwerk. De initiator is meestal ook
de coordinator. Dit hoeft niet in machtshierarchische zin te gebeuren. Bij een
dergelijk project neemt namelijk elke persoon apart de organisatie van een
bepaald gedeelte of onderdeel van het transporttraject voor zijn
verantwoording. Elke persoon heeft een eigen specialisme, waaruit
vanzelfsprekend de taakverdeling voortvloeit. Voor de daadwerkelijke
uitvoering van de smokkel worden meestal koeriers ingeschakeld. De
samenwerkingsstructuur bij illegale en/of malafide handel kan aldus het best
als projectmatige netwerkcriminaliteit worden gekenschetst.

§6.5.Typering en definities van illegale respectievelijk
malafide handel
6.5.1.TYPERING VAN ENKELE VORMEN VAN DE ILLEGALE
HANDEL
Illegale handel in dieren wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan
motieven en kenmerken. Tijdens het onderzoek zijn een viertal typen
onderscheiden, omdat de activiteiten telkens op een verschillende manier
worden uitgevoerd en daaraan verschillende doelen ten grondslag liggen.
Hieronder worden in het kort de vier onderscheiden typen voorgesteld.
1.) "De toerist"
Iemand komt met een aapje in zijn handtas Nederland binnen. Het diertje werd aangeboden
bij het vliegveld in Vietnam. Het zag er zo lmuffellig uit dat het vast wel een leuk speeltje
voor de kinderen zou zijn.

Motief: aankoop (verboden) souvenir, soms zieligheidsaspect.
Doe!: geen handelsdoel, maar als souvenir.
Methode: niet planmatige- smokkel.
Kenmerken: onregelmatig, doorgaans geen opzet in het spel, aantallen klein.
2.)
"De varensgezel"
In een café aan de haven werd een baviaan ontdekt. De cafebaas had het dier van een
Russische varensgezel gekocht als attractie voor zijn zaak.

Motief: extra bijverdiensten
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Doel: handelsdoel
Methode: op goed geluk inkopen/ smokkel/ verkoop
Kenmerken: onregelmatig, op de grens van lichtvaardig en voorwaardelijk
opzet, aantallen klein.
3.)
"De liefhebber"
Gisteren is een bele zending aangekotnen met tropische vissen en zeldzame orchideeen uit
Sri Lanka. Op onze vakantie hebben we deze contacten opgedaan. Vanaf nu gaan we vaker
zendingen laten komen uit Sri Lanka voor onze vereniging.

Motief: aanvitlling collectie/ extra verdiensten
Doe: liefhebberiy handelsdoel
Methode: al reizend contacten aanknopen/ smokkel/ gebruik van
ondersteunende delicten.
Kenmerken: onregelmatig, op de grens van neef en voorwaardelijke opzet,
aantallen hoger dan bij typen 1 en 2.
4.)
"De beroepsmatige illegale dierenhandelaar"
Ze reizen heel de wereld af om contacten te leggen en te onderhouden. Elke diersoort kan
aangeleverd worden omdat het netwerk enorm groot is. Dierenbandel is bun werk en hun
inkomen. Er kan altijd ook wat illegaal wonden gemanaged.

Motief: geld (zie ook §6.4)
Doe: handelsdoel
Methode: door doelgericht intemationaal netwerk te activeren- smokkel/
gebruik van ondersteunende delicten.
Kenmerken: grote regelmaat, delicten doorgaans opzettelijk gepleegd,
aantallen groot.
6.5.2. ILLEGAAL EN MALAHDE
Tijdens de veldstudie is gebleken dat de termen legaal, illegaal, bonafide en
malafide verschillend werden gebruikt door de verschillende geinterviewde
personen. De ingenomen standpunten zijn afhankelijk van de positie of het
belang dat men heeft ten opzichte van de dierenhandel. Zoals in hoofdstuk 1
is vermeld, wordt in dit rapport onder illegale dierenhandel de handel in
dieren verstaan, welke in strijd met de gestelde verboden en geboden van de
natuurbeschermingswetten is opgezet. Len legale dierenhandel is
dientengevolge een handel volgens de regels van de
natuurbeschermingswetten. Hierover bestaat nauwelijks meningsverschil. De
begrippen bonafide en malafide worden daarentegen zeer verschillend
ingevuld. Uit de resultaten van het onderzoek volgt een volgende

132

omschrijving van malafide dierenhandel:
Bepalend voor de malafiditeit van een dierenhandelaar zijn twee faktoren:
enerzijds dat in strijd met voor zijn bedrijf en daarin uitgeoefende activiteiten
geldende voorschriften is gehandeld en anderzijds zijn mentale instelling ten
opzichte van de gepleegde normschendingen. De malafide dierenhandelaar
overtreedt de wet willens en wetens om voor zichzelf concurrentievoordeel te
behalen.
De malafide dierenhandelaar hoeft niet noodzakelijk illegaal in de boven
gedefinieerde zin te handelen. Een aan de natuurbeschermingswetten
beantwoordende en dientengevolge legate handel kan als malafide worden
beschouwd wanneer deze met behulp van corruptie, omkoping, (schuld-)
heling, chantage, afpersing, bedreiging, diefstal, economische en fiscale
delicten, etc. tot stand is gekomen. Ook niet naleving van de voor dieren
geldende gezondheid- en welzijnswetten kunnen een verder legale
dierenhandel tot een malafide doen worden als dit opzettelijk geschiedt met de
strelddng zijn concurrenten hierdoor voor te zijn. De malafiditeit van een
dierenhandel wordt aldus ruimer gedefinieerd dan de illegaliteit en kan
derhalve omvangrijker zijn dan de illegale handel alleen. Van malafiditeit
wordt reeds gesproken wanneer een dierenhandelaar met behulp van
rechtsschendingen opzettelijk zijn concurrentiepositie tracht te verbeteren; van
illegaliteit als de gepleegde rechtsbreuken de specifieke natuurbeschermingswetgeving betreffen.

§6.6.Bepaling van de omvang van illegale dierenhandel
6.6.1. HET AANTAL LEVENDE EN DODE DIEREN
De bepaling van de omvang van de illegale dierenhandel in Nederland kan niet
meer zijn dan een ruwe schatting. Er zijn immers nauwelijks gegevens
beschikbaar waarop een schatting kan worden gebaseerd.
In paragraaf 3.4. is een indicatie van de omvang van de legate
vergunningplichtige handel in Nederland gegeven. Over de legale niet
vergunningplichtige dierenhandel zijn geen gegevens beschikbaar, omdat deze
niet centraal wordt geregistreerd. De bepaling van de omvang van de malafide
dierenhandel zoals hierboven gedefmieerd is onmogelijk, omdat in feite zelfs
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aan t. exemp l. (log)

achter de geregistreerde legale vergurmingplichtige handel malafide activiteiten
schuil kunnen gaan die moeilijk te achterhalen zijn, althans niet geregistreerd
kunnen worden.
De omvang van de illegale handel zal worden geschat aan de hand van de
geregistreerde inbeslagnames. De resultaten zijn gebaseerd op
documentenonderzoek bij de handhavende instanties. Er wordt verondersteld
dat de inbeslagname heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de overtreding
van een der natuurbeschermingswetten. In grafiek 6.1. staan de aantallen van
de in Nederland inbeslaggenomen dieren (1985-1992).
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Grafiek 6.1. Aantal inbeslaggenomen dieren en/ of onderdelen ervan
(vogels, amfibieen/reptielen, apen en overige zoogdieren) in
Nederland in de jaren 1985. 1986. 1987. 1988/89, 1990,
1991, 1992. NB! logaritmische schaal op verticale-as.

Op grond van het veldonderzoek is de inschatting gemaalct dat 15% van de
illegale handel inbeslaggenomen wordt (voor dode dieren of onderdelen van
dode dieren ligt dit percentage hoger) 8. Op basis van dit percentage en de
inbeslagnames is berekend dat de illegale handel in levende en dode dieren in
Nederland de laatste jaren gemiddeld de volgende omvang had:
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Levend:
Vogels
Amfibiedn en reptielen
Primaten
Overige zoogdieren

gemiddeld 2.400 exemplaren per jaar
gemiddeld 22.000 exemplaren per jaar
gemiddeld 100 exemplaren per jaar
gemiddeld 60 exemplaren per jaar

Dood en levend:
Koralen

gemiddeld 22.000 items per jaar

Dood of onderdelen*:
Vogels
Amfibiedn en reptielen
Primaten
zoogdieren

gemiddeld 1.700 exemplaren per jaar
gemiddeld 58.000 exemplaren per jaar
gemiddeld 110 exemplaar per jaar
gemiddeld 3.000 exemplaren per jaar

(*Inbeslaggenomen dode dieren is inclusief het aantal aanvankelijk levende handelsdieren
die tijdens het transport om het leven zijn gekomen).

In totaal komt dit neer op gemiddeld 87.600 illegale dieren per jaar (de dode
en levende koralen niet meegerekend) 9 . Het aantal aanvragen voor
vergunningen voor legale dierenhandel in Nederland is eerder in §3.4
berekend op 300.000 exemplaren per jaar. Dit houdt in dat de illegale handel
in dieren ruirn een vierde deel is van de legate handel in dieren in Nederland.
De aantallen zullen hoger worden als ook de malafide handel meegerekend
kan worden.
6.6.2. DE OPBRENGSTEN VAN DE lLLEGALE HANDEL
Op grond van informatie uit een strafrechtelijk dossier en de resultaten van de
interviews worden de winstmarges tussen inkoop en verkoop binnen
Nederland ingeschat tussen de 30% en 80% 10.
Met behulp van deze winstmarges kan een indicatie worden gegeven hoeveel
per jaar aan de illegale handel wordt verdiend in Nederland.
Als voorbeeld wordt de vogelhandel genomen. Uit de bovengenoemde
gegevens vloeit voort dat er gemiddeld 2400 levende vogels per jaar illegaal
worden ingevoerd. De Meeste inbeslagnames betreffen duurdere soorten. De
gemiddelde verkoopprijs van deze vogelsoorten wordt geschat op f 1000,verkoopprijs (lage schatting). Dit komt neer op een gemiddelde winst van
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tussen de f720.000,- en de f1.920.000,

-

per jaar.

De schattingen van de respondenten van de omvang van de illegale handel uit
het veldonderzoek zijn zeer variabel en liggen tussen vijf tot duizenden
exemplaren per jaar. Voor de malafide handel wordt door insiders geraamd
dat gemiddeld 80% van de handel in feite illegaal is (te weten zonder
vergunningen), maar dat alles legaal wordt verkocht
Het is onmogelijk om op basis van deze variabele veldgegevens inschattingen
te maken over de malafide handel. Uit het veldonderzoek blijkt wel dat
malafide vaker voorkomt dan illegale handel, omdat de risico's lager zijn clan
bij het domweg zonder vergunningen binnensmokkelen van dieren. Met name
worden de fiscale overtredingen genoemd. Veel handel wordt "handje
contantje" van de hand gedaan, zonder boekhouding en zonder BTW. Een
respondent schatte dat zelfs 90% van de dierenhandel zvvart is.

§6.7. Nederland in vergelijking met andere landen
Nederland heeft een belangrijke handelspositie in Europa, die ontstaan is door
een aantal factorenn.
-De Nederlandse bandelsgeest: flexibiliteit alsmede bereidheid om andere talen
te sprelcen en om in bepaalde mate andere culturen te accepteren maken het
handelen met exotische landen malckelijker.
-Handelsverleden: er bestaan reeds eeuwenlang contacten met exotische
landen.
-Centrale Egging in West-Europa: West-Europa is een belangrijke afzetmarlct
voor exotische dieren.
-Goede infrastructuur: Nederland bezit grote internationale havens en
luchthaven(s).

Il

Dat Nederland een belangrijk doorvoerland in Europa is (belangrijker dan
import of export), zoals vaak wordt beweerd, kan met de resultaten van dit
onderzoek niet onomstotelijk worden bewezen. De import, export en reexport van dieren vond in 1994 en 1995 in gelijke mate plaats (zie §3.4.).
Wel wordt dubbel zoveel ge(re)exporteerd vanuit Nederland dan er in
Nederland wordt geimporteerd.
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De wetgeving tussen de verschillende lidstaten van CITES komt grotendeels
overeen, omdat men verplicht is de standaard-richtlijnen te implementeren. De
variatie zit in het beleid met betrekking tot de handhaving en de
vergunningverlening. Nederland heeft evenals de Verenigde Staten een aparte
handhavingsinstantie, die zich gespecialiseerd heeft op de handhaving van de
groene wetgeving.
Tijdens de CITES-bijeenkomst in Fort Lauderdale (1994) kwam voor het
eerst naar voren dat de knelpunten van CITES gelegen zijn bij de controle en
handhaving. Een aantal landen ziet dit als een serieus probleem, waarmee de
soortsbeschermende waarden van de gestelde CITES-reglementen in de
praktijk worden ondergraven. De Amerikaanse Fish and Wildlife Service
bracht na een onderzoek, in 1994 een kritisch rapport uit over de resultaten
van hun opsporingsactiviteiten. Zij schatten in dat in Amerika minder dan
10% van de illegale dierenhandel door hun dienst was ontmanteld 12.
Ofschoon de knelpunten de uitvoering en handhaving van de op dezelfde
internationale verplichtingen gebaseerde wetgeving betreffen, is het binnen
het tijdsbestek van dit onderzoek onmogelijk gebleken om meer informatie uit
het buitenland te vergaren. De voornaamste reden hiervan is dat de informatie
uitwisseling nogal stroef verliep.

§6.8. Samenvatting
De keuze voor illegale handel en samenwerking is het resultaat van een
afweging van verschillende motieven en faktoren. De belangrijkste rol spelen
de motieven: geld, bezitsdrang, behoud van concurrentiepositie, geboden
gelegenheid, onduidelijke wetgeving en gevoerd beleid. Bij de afweging
worden tevens de externe faktoren betrokken te weten: transportafstand,
wetgeving en handhaving en publieke opinie.
Met name strengere en onduidelijke wetgeving en handhaving kunnen soms
tot paradoxale besluiten leiden. Ofschoon met een strengere wetgeving en
handhaving een terugdringen van illegale activiteiten wordt beoogd, lijkt dit
juist een stimulans te zijn om de strijd met trucs en "verboden wapens" te
voeren. Slinksere smokkelstrategieen, logistieke planning, hechtere
samenwerking en juridische bijstand en ondersteunende strafbare feiten
worden ingezet om de illegale handel met minder risico's te laten verlopen.
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Megale activiteiten in de dierenhandel kunnen door individuen of door een
groep warden ondernomen. De individuele activiteiten vinden meestal plaats

indien het risico om ontdekt te warden gering is. Met name het smokkelen
van dieren over een kortere afstand levert weinig risico's op. Samenwerking
is het grootst bij illegale activiteiten om zeer zeldzarne diersoorten te
bemachtigen en/of waarbij transporten over een lange afstand moeten warden
vervoerd.
Het verschil tussen illegaal en malafide is gelegen in enerzijds de afbakening
van de relevante normschendingen en anderzijds de mentale instelling
waarmee de wettelijke voorschriften worden geschonden. Van malafiditeit
wordt gesproken wanneer een dierenhandelaar opzettelijk met behulp van
rechtsschendingen zijn concurrentiepositie tracht te verbeteren; van illegaliteit
als de gepleegde rechtsschendingen de specifieke natuurbeschermingswetgeving betreffen.
De bepaling van de omvang van malafide handel is wegens gebrek aan
informatie onmogelijk. De omvang van de illegale dierenhandel kan
daarentegen wel enigszins worden ingeschat op basis van gegevens van de
inbeslagnames in Nederland. Ms aanknopingspunt zijn de in de jaren 1985 tot
1992 geregistreerde inbeslagnames van illegale levende en dode dieren
gekozen. Geschat wordt dat er gemiddeld 87.600 illegale dieren per jaar
Nederland binnen komen. Indien dit aantal dieren tegenover het eerder
berekende aantal van vergunningaanvragen voor de legale dierenhandel wordt
gezet van 300.000 exemplaren per jaar (zie §3.4.), dan kan berekend worden
dat de illegale handel in dieren in Nederland ruitn een vierde deel is van de
legale handel in dieren.
Tijdens het onderzoek is weinig informatie verkregen over de situatie van de
dierenhandel in het buitenland en imelpunten met wetgeving en handhaving
aldaar. Nader onderzoek is wenselijk maar vereist actieve medewerking van
de buitenlandse instanties the de handel in dieren en planten controleren.
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Hoofdstuk 7
Case beschrijvingen

A
In hoofdstuk 7 wordt een illustratie gegeven van het voorafgaande hoofdstuk
over illegale en malafide praktijken, handelsnetwerken en samenwerken.
Hiennee wordt een antwoord gegeven op de vraagstellingen over de structuur
en organisatie van de illegale dierenhandel, hoe deze totstandkomen en hoe
deze instandgehouden worden.
In §7.1 worth in het kort aangegeven nit welke bronnen de cases zijn
samengesteld en wordt een aantal personen voorgesteld die in meerdere cases
terugkomen.
In §7.2, §7.3 en §7.4 worden achtereenvolgens drie cases beschreven.
Het hoofdstuk sluit af met een samenvattende conclusie (§7.5).

§7.1. Inleiding
Ms illustratie van een aantal illegale netwerken uit de dierenhandel is gekozen
voor een drietal cases. De informatie voor de drie cases is afkomstig uit drie
verschillende bronnen.
Case 1
-bron: strafrechtelijk dossieronderzoek
Case 2
Case 3

-bron: openbare terechtzitting + evaluatie-rapportagel

-bron: open bronnen (krant, TV en informatie afkomstig
van natuurbeschermingsorganisaties).
De cases hoeven niet noodzakelijkerwijs representatief te zijn voor andere
handelsprojecten in de dierenhandel. De cases zijn min of meer verhalend
weergegeven. Lokaties, persoonsnamen en handelsprodukten zijn veranderd.
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HOOFDPERSONEN IN DE 3 CASES

In de drie cases spelen vier personen in meerdere of mindere mate een rol. We
noemen ze in het vervolg: John (J), Anton (A), Ko (K) en Beaus (B). John is
internationaal bekend bij een groot afnemerscircuit varierend van laboratoria
tot particulieren. Hij is intelligent en zakelijk en sinds zijn veertiende jaar
reeds actief in de handel in bedreigde uitheemse diersoorten. In principe kan
hij een succesvol zakenman genoemd worden. Anton is een goede vriend van
John. Als John hem nodig heeft is hij altijd bereid te helpen. In feite kan hij
ongeacht de diersoort er altijd voor zorgen dat de klant het gewenste produkt
krijgt. Zijn netwerk is enorm uitgebreid, waarschijnlijk omdat hij jarenlang
overal ter wereld heeft rond gezworven. Hij is het meest gespecialiseerd in
handel op het Aziatische continent. Bertus wordt vaak ingeschakeld door
Anton als het een en ander geregeld moet worden. Ook zelfstandig is Bertus
een zeer bekende handelaar. Hij is van jongs af aan opgegroeid in het netwerk
van de dierenhandel. Een goede afnemer van Bertus is Ko. Een aantal jaren
zijn ze goede vrienden geweest en kochten veel bijzondere dieren van elkaar.
Ko is relatief laat begonnen met de dierenhandel, maar de handel heeft hem
geen windeieren gelegd. Rondom deze personen zijn ook andere handelaren
actief. Zij hebben direkt of indirekt contact met een van de bovengenoemde
personen.

§7.2. Case 1
7.2.1. BEDRIJF
De Belgische Huub van Ulst (H) is een liefhebber van bijzondere en zeldzame
flippo's. Huubhoudt al jaren flippo's en zijn hobby is zijn werk geworden.
Samen met zijn vrouw is hij jaren geleden een B.V. begonnen. Hij treedt nu
op als een soort van intermediair bij handelstransacties inzake het importeren
en exporteren van bijzondere flipposoorten. Van het begin af aan heeft het
echtpaar de taken goed verdeeld: de een houdt zich bezig met de binnenlandse
afzet van het produkt en de boekhouding, de ander orienteert zich meer op het
regelen van de im- en exporten. De meer gecompliceerde kant van de
boekhouding wordt bijgehouden door een professioneel boekhouderskantoor.
Omdat de verzorging van de flippo's zeer tijdrovend is, hebben ze soms
enkele mensen extra nodig in hun bedrijf.

141

7.2.2. WETGEVING EN HANDEL
Enkele soorten zijn zeer zeldzaam en de intemationale handel Merin is alleen
toegestaan met vergunningen. Voor uiterst zeldzame soorten is tevens een
bezitsvergunning nodig. De meeste soorten zijn aantreklcelijk voor de handel.
Voor deze soorten worden prijzen betaald tot wel f20.000,-. Ook het kweken
met deze soorten is lucratief. De kweekresultaten van de bijzondere soorten
zijn echter beperkt en kunnen de nationale vraag niet dekken. Om te kunnen
kweken moeten uiteraard eerst kweekkoppels aangeschaft worden.
7.2.3. POSITIE
Huub en zijn vrouw hebben in de loop der jaren een bemiddelende positie
verworven om sommige van deze zeldzame soorten te importeren.
Vervolgens worden de dieren onder de liefhebbers gedistribueerd. Door deze
positie hebben ze goed zicht op de nationale vraagmarkt. Ook op de
intemationale mat hebben zij in de loop der jaren een groot handelsnetwerk
opgebouwd. Naast de import wordt er ook geexporteerd: zij kopen gekweekte
flippo's op van de binnenlandse kwekers en verkopen ze aan het buitenland.
In hetzelfde circuit zitten nog meer handelaars met als specialiteit bijzondere
flipposoorten. Een aantal heeft eveneens goede contacten in het buitenland:
soms zijn dit dezelfde contacten als Huub heeft en soms andere contacten. De
meeste personen in het handelsnetwerk zijn min of meer gespecialiseerd in de
handel met een aantal landen. Afhankelijk uit welk land en ook via welk land
men een bepaalde soort wil importeren, kan men een aantal collegahandelaren inschakelen als bemiddelaar of organisator. De contacten liggen
overal ter wereld: van Europa, Afrika, Azie, Australia, Amerika tot ZuidAmerika.
7.2.4. SAMENWERKING EN NETWERK
Huub, die zich bezighoudt met de intemationale contacten, werkt regelmatig
samen met zijn collega Ko. Ko heeft veel meer internationale
handelscontacten dan Huub. Huub heeft hem daarom nodig om bepaalde
flipposoorten in zijn bezit te krijgen. Aan de andere kant kan Ko Huub weer
goed gebruiken om de nationale distributie te regelen. Huub's bedrijf wordt
door Ko ook weleens gebruikt als tijdelijke opslag van net binnengekomen
zendingen. Huub en Ko hebben gezamenlijk contact met Bertus in Belgie.
Deze Bertus is een wereldwijd bekende handelaar in ze,er bijzondere soorten.
Mocht je iets nodig hebben voor je collectie, dan kun je altijd bij hem terecht.
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Naar eigen zeggen gaat dit niet altijd legaal. De contacten voor ingewikkelde
illegale transacties, waarbij planning vereist is, verlopen meestal direkt tussen
Ko en Bertus. Huub wordt door beide op de hoogte gehouden. Ko en Huub
hebben tevens een aantal gezamenlijke internationale contacten op het
Aziatische continent. Ook Bertus kent deze contacten goed. Naast Aziatische
contacten zijn er nog andere contacten onder andere in enkele ZuidAmerikaanse en Afrikaanse landen. Naar een aantal van deze landen wordt
ook de nakweek verkocht De handel gaat dus over en weer: wat je zelf te kort
komt vraag je aan een ander en wat je zelf te veel hebt biedt je aan. Huub en
Ko bemiddelen daarbij voor kwekers. De meeste kwekers doen dit namelijk
niet zelf, omdat ze daar de contacten niet voor hebben. Om echter een goede
import- en exporthandel tot stand te brengen moet je een groot netwerk
hebben. Het opbouwen van zo'n netwerk kost in het begin veel tijd en geld.
7.2.5. AFZET
Sommige flipposoorten zijn nauwelijks te verkrijgen door algehele import- en
exportverboden in de landen van herkomst. Om deze soorten toch in bezit te
krijgen moet je de dieren smokkelen. Omdat het produkt schaars is, is de
vraag naar deze soorten groot. Het is in dit geval vrijwel zeker dat je het
produkt kwijt kan. De meeste vraag is afkomstig van kwekers en liefhebbers.
Het is de gewoonte in dit circuit om niet over de afkomst van nieuw
verworven flippo's te spreken: het legaal of illegaal zijn van de handel blijft
dientengevolge in het midden. In het roddelcircuit kunnen hooguit
vermoedens of geruchten hun ronde doen.
Omdat de aanschaf van sommige flipposoorten een dure zaak is, maken
sommige handelaren weleens een afspraak dat de een zorgt voor de aanschaf,
de ander voor de verkoop. De winst wordt vervolgens onderling gedeeld.
7.2.6. PROJECT
Om de import van de bijzondere flipposoorten toch mogelijk te maken, is een
soort netwerk opgezet om te smokkelen. De route loopt via een vijftal landen
en de handelswaar komt tenslotte in Belgie aan. In dit project werken Huub,
Ko en Bertus samen. Ze hebben een taakverdeling afgesproken waarbij een
ieder jets voor zijn rekening neemt: de een zorgt voor de binnenlandse afzet,
de ander voor het transport vanuit het Aziatische werelddeel en de derde voor
het binnen-Europese transport over de weg door een viertal landen. Het
binnen-Europese gedeelte wordt financieel en logistiek geregeld door Ko. De
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transport van And naar Europa waarvoor reeds papieren zijn geregeld, wordt
georganiseerd door Beaus. Berms krijgt hiervoor provisie per ingevoerd dier.
Binnen Europa wordt de handel gesmokkeld. Voor de grensoverschrijdingen
per auto worden verschillende koeriers ingeschakeld. De koeriers krijgen
opdracht om hun lading at' te leveren bij een onbekende persoon die net over
de grens op een parkeerplaatsje staat te wachten. De koeriers krijgen hun
instructies via Berms of via Ko. Voor hun werk krijgen deze mensen per
transactie een vergoeding. De meeste koeriers worden ingeschakeld op het
moment dat ze nodig zijn. Eenmaal wordt zelfs een politie-agent ingeschakeld
als koerier. Ms de flippo's in Belgie zijn aangekomen, worden ze meestal
door Ko vlak bij de grens opgehaald. Gedurende de transactie wordt er zeer
intensief telefonisch contact onderhouden tussen Ko en Bertus. De opslag
gebeurt soms bij Huub. Vanaf dat moment kan de binnenlandse distributie
beginnen. Hoeveel flippo's er per jaar binnenkomen op deze manier is per
jaar verschillend. Door de handelaren zelf wordt dit geschat op zo'n
driehonderd per jaar. Dit gaat niet in den transactie, maar in ongeveer tien
aparte transporten verspreid over een jaar. De prijzen van het handelsprodukt
varieren van f3000,- tot 110.000,- per exemplaar afhankelijk van de soort.
De prijzen zijn ook sterk afhankelijk van het aanbod. De
inkoop/verkoopmarges varieren sterk en liggen tussen de 30% tot 80%.
7.2.7. GELDTRANSACITES
Van oudsher gaat het grootste gedeelte van de handel in flippo's "handjecontantje" zonder BTW en dus ook zonder lcwitanties of facturen. Soms
ruilen de liefhebbers ook onderling. De meeste aan- en verkopen worden zeer
algemeen omsclueven in een administratie bijgehouden. Ruilen en dergelijke
worden meestal niet in de administratie opgenomen, maar Huub zegt nog
nooit klachten te hebben gehad van de belastingdienst. De me,este contacten
voor het verkopen en opkopen worden opgedaan tijdens de marktdagen. De
liefhebbers en handelaren ontmoeten hier om elkaars handelswaar te beldjken
of te kopen, nieuwe contacten op te doen of informatie uit te wisselen. Huub
koopt tiler ook regelmatig de flippo's op van de kwekende liefhebbers.
Omdat de betalingen soms nogal rommelig verlopen op grond van
mondelinge afspraken, zijn er overal schulden. Bertus krijgt constant
telefoontjes en brieven over lopende schulden. Hij heeft nog geen ruzie met
zijn schuldeiser, maar de toonzetting wordt wel lets anders: "Op deze manier
is geen sarnenwerldng mogelijk!". Beaus heeft ook nog een rekening lopen
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bij Ko.
De betalingen lopen niet altijd rechtstreeks. Soms worden ze verrekend met
andere lopende rekeningen of worden ze middels een schuld bij een ander
betaald of gecompenseerd met wederzijdse zendingen. Huub had bijvoorbeeld
al een geruime tijd schuld staan bij Bertus. Daar Bertus nog steeds zijn schuld
moest terugbetalen aan Ko, had hij een afspraak gemaakt met Huub dat hij het
verschuldigde geldbedrag moest betalen aan Ko. Op die manier was de schuld
van Bertus aan Ko bijna voldaan. Het restant van de geldschuld zou Bertus
meegeven aan zijn koerier.
Om de hoge invoerbelastingen van sommige landen te vermijden, wordt er
soms met twee rekeningen gewerkt: een hoog bedrag waarmee in het
exportland kan worden uitgeboekt en een laag bedrag waarmee in het
importland kan worden ingeboekt. Over het lagere bedrag moet dan de
invoerbelasting worden betaald. Dit kan soms enkele duizenden guldens
schelen. Het enige probleem is om de facturen op het juiste moment te
wisselen. Met een telefoontje of fax naar de luchthaven worden de facturen
omgewisseld.
7.2.8. TRUCS
Om de handel in bepaalde soorten toch mogelijk te maken is er een aantal
gangbare trucs. Veel besproken strategieen om te handelen met landen waar
tot een algehele handelsban is besloten door CITES of de EG, is transport via
een ander land zonder exportban of de dieren in de handbagage meenemen
gangbaar. Het voordeel van handbagage is dat de papiercontroles en
douanecontroles makkelijker vermeden kunnen worden. Een andere manier
om handel met landen met handelsban mogelijk te maken is door middel van
transito-vergunningen. De transito-vergunningen kunnen aangevraagd
worden bij de vergunningverlenende instantie. Land A had toentertijd een
exportban volgens afspraken tussen de EG-landen. Door een transitovergunning aan te vragen voor land B via land A lijkt het toch mogelijk de
handel legaal in land A binnen te krijgen. Om de vergunning te verkrijgen
werd zonder medeweten de naam gebruikt van een klant X in land B. Door
simpelweg de handelswaar niet door te voeren belandt de handelswaar toch in
het land met de exportban.
Een ander probleem dat zich regelmatig voordoet bij de handel in wildvang
flippo's is het ringen. Ringen is een algemeen geaccepteerd kenmerk voor
gekweekte exemplaren. Ringen moet op jonge leeftijd gebeuren. Een bekende
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tactiek om wildvang exemplaren gekweekt te laten lijken, is de jonge
wildvang flippo's te ringen voordat ze op transport gaan. Controle is
moeilijk. De nummers van de ringen moeten vermeld worden op de importen exportpapieren.
Niet zo heel lang geleden had Huub een vergissing begaan en had hij bij de
export van een aantal flippo's verkeerde nummers op de vergunningen
geschreven. Toevallig ontdekte de controledienst dat de voetringen niet
klopten met de nummers op de papieren. De flippo's zijn inbeslaggenomen.
Op zich was dit niet zo'n probleem: de andere tachtig zendingen waren er wel
door gekomen. Slechts 1,2 % werd dus ontdekt.
7.2.9. SOCIOGRAM
Om de gecompliceerde contacten tussen de verschillende participanten bij dew
case duidelijk te maken, is een sociogram getekend. In de sociogram staan de
handelaren, kwekers en liefhebbers in de vorm van een cirkeltje
weergegeven.
-De grootte van het cirkeltje geeft de belangenpositie aan van de handelaar in
het netwerk in de beschreven casus. Deze positie wordt o.a. bepaald aan de
hand van het aantal connecties die deze persoon in verschillende landen
onderhoudt en in welke mate men zich initiatiefnemer toont of participant is
bij het project
-De dikke cirkels zijn de koeriers.
-Wine cirkels zijn in de case genoemde handelscontacten die niet van belang
zijn voor het beschreven project.
-De verschillende betrokken continenten zijn aangeduid door middel van
inkleuring van de cirkels. De verklaringen staan beschreven in de legenda.
-Met een grote cirkel is een groep van liefhebbers en kwekers aangegeven die
beroepshalve regelmatig contact zullen hebben met elkaar. In dew case is dit
echter niet met zoveel woorden ter sprake gekomen.
(In gevallen waar het niet goed mogelijk is om op grond van de beschikbare
informatie op te maken wellce positie een handelaar, liefhebber of kweker in
het netwerk inneemt, is gebruik gemaalct van een klein cirkeltje).
-Met behulp van lijndikten is aangegeven of hier sprake is van een "standaard
handelsrelatie", een contact met een "meer intensieve samenwerking" of een
contact gebaseerd op een "langdurige relatie of een verwantschap". Hoe
dikker de lijn hoe intensiever de relatie is.
-J=John; K=Ko; A=Anton; B= Bertus en H=Huub.
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§7.3. Case 2
7.3.1. BEDRIJF
Loes (L) en Hans van der Bijlen waren al een aantal jaren vennoten van
dezelfde vennootschap "Casus 2". Beide zijn bekend als zeer goede kwekers
van X-soorten. Later heeft Loes, Hans van der Bijlen uitgekocht. De zaken
gaan momenteel goed voor Loes: de contacten met de liefhebbers zijn goed en
haar bekendheid is groot. Loes houdt zich over het algemeen bezig met de
zakelijke kant van het bedrijf. De administratie en de verzorging van de dieren
wordt meestal afgehandeld door haar vriendin. Voor een aantal soorten heeft
het bedrijf van Loes officiele bezitsontheffing van de overheid.
7.3.2. KWEKEN OF SMOKKELEN
De kweekresultaten van X-soorten zijn niet bijzonder groot. Men kan niet aan
de vraag voldoen. Door deze schaarste is de vraag groter dan het aanbod en er
wordt veel geld betaald voor een exemplaar. Voor een aantal soorten is een
bezitsvergunning vereist en voor e,en aantal niet. Er zitten zelfs soorten bij
waar je nauwelijlcs aan kan komen, tenzij je ze zelf kunt kweken. Regelmatig
worden extra mensen ingeschakeld die de zorg voor de jonge dieren op zich
nemen. Daar staat een mime vergoeding tegenover.
Een andere oplossing om toch aan deze soorten te komen, is smoldcelen.
Maar hiervoor moet een plan worden opgezet, dusdanig dat en de pakkans
vele malen kleiner, de winstmarges groter en de zekerheid voor afzet groter
zullen zijn.
7.3.3. SAMENWER1CING EN NETWERK
Het netwerk van Loes is niet zo groot dat ze dit allemaal zelf kan regelen en
organiseren. De hulp van Anton wordt ingeschakeld die goed bekend is met
de handel in Azie. Zijn netwerk bestaat uit jarenlange contacten die zelfs
uitgegroeid zijn tot goede vriendschappen. Loes heeft Anton enkele jaren
geleden leren kennen, omdat zij een aantal gemeenschappelijke hobby's
hadden. Loes ne,emt het merendeel van de kosten voor haar rekening om de
plannen uit te voeren. Ze betaalt onder andere een aantal reizen voor
bemiddelende contacten. Met de contacten van Anton kan een min of meer
reguliere aanvoer geregeld worden. Zijn buitenlandse contact in het land van
oorsprong wil zorgen voor de aanvoer van het gevraagde produkt. De eerste
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smokkeltransactie bestond uit ruim 40 exemplaren. Voor het transport wordt
een aantal koeriers ingeschakeld die de dieren in het vliegtuig smokkelen.
Voor het vervoeren van de smokkelwaar worden speciale draagtassen
ontwikkeld door een specialist, die zelf ook thuis is in het koerierswerk. Per
keer kunnen per persoon ongeveer 24 dieren meegenomen worden.
De contacten met de koeriers lopen niet direkt via Anton, maar worden
doorgegeven door Fibo: een vriend van Anton die vaker smokkelzaken voor
Anton regelt De vliegtickets voor de koeriers worden door Fibo betaald. Fibo
bereidt de koeriers gedegen voor en vertelt hen waar ze Anton zullen
ontmoeten om hun handel af te leveren. Een tweede koerier wordt
ingeschakeld door een zekere van Anen. Van Anen is een contact van Loes
zelf, waarmee ze regelmatig gegevens uitwisselt over kweekresultaten,
huisvesting en voeding. De bedragen die de koeriers ontvangen voor het
overbrengen van de goederen kunnen oplopen tot enkele duizenden dollars
per exemplaar.
Anton heeft meerdere malen contact met John middels de telefoon. Ook John
is op de hoogte van de smokkelactiviteiten. De gesprekken zijn joviaal.
Anders is het met de contacten tussen Anton en Bertus. Alhoewel Bertus in
het begin met Loes en Anton nog afspraken had gemaakt over het opzetten
van de smokkel en de taakverdeling, verlopen de onderlinge contacten
vervolgens niet zo goed. Bertus laat af en toe jets te veel over het project uit
zijn mond vallen en dat geeft scheve gezichten. Verbale dreigementen en
verwijten vliegen soms over en weer.
7.3.4. TOT SLOT
Ondertussen is bekend geworden dat enkele liefhebbers in bezit zijn van een
aantal bijzondere soorten. Waar ze vandaan komen weet niemand en niemand
praat over de afkomst. Ze worden wel gekocht en verkocht. Iedereen wil een
kweekkoppel hebben. Loes heeft zelf een aantal exemplaren achter de hand
gehouden. Een te groot aanbod van dezelfde soorten op de handelsmarkt kan
immers de verkoopprijs naar beneden halen. Op een gegeven moment begint
het aanwezig zijn van bijzondere soorten naar buiten te lekken. Aanvragen
voor invoervergunningen zijn er echter nooit gedaan. Bovendien zijn de
aantallen zo groot dat de stelling "eigen kweek" ongeloofwaardig lijkt.
Iedereen heeft een andere verklaring, de geruchten zijn niet van de lucht, maar
niemand lijkt het fijne ervan te weten.
In het onderstaande sociogram staat het netwerk weergegeven van casus 2.
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§7.4. Case 3
7.4.1. BEDRIJF
John Harp is een bekende dierenhandelaar in Amerika. Van hem is bekend dat
hij binnen twee weken vrijwel alles kan leveren, om het even welke diersoort.
Zijn voorraad schijnt aanzienlijk te zijn. Per internet-verbinding laat hij aan
laboratoria weten: "Ik heb altijd een kolonie in voorraad van 1000 exemplaren
voor laboratorium doeleinden." De dieren worden speciaal voor dit doe!
gefokt. Naast dat hij bekend is als leverancier van laboratoria, is hij thans ook
bekend door een geruchtmakende smokkel van een aantal bedreigde
diersoorten. Aanvankelijk bleek hij buiten schot te blijven, want hij had
geprobeerd zoveel mogelijk andere mensen in te schakelen voor de praktische
afhandeling van de smokkel. Uiteindelijk kwam hij voor de rechter en werd
veroordeeld.
7.4.2. PROJECT
Een aantal jaren geleden werd een zending met extreem bedreigde diersoorten
per vliegtuig getransporteerd van land A naar B. De dieren waren verpakt in
een ldst met het opschrift "levende vogels". De zending werd vervoerd als
handbagage. De dieren in de kist zijn wildvang en zijn vanuit het land van
oorsprong naar land A gesmokkeld per boot. De exporteur in het land van
oorsprong is een bekende dierenhandelaar die voor menige smokkel dieren
heeft geleverd. In land A zouden de dieren opgehaald en overgepakt worden
door mister Xi, een bezitter van een dierenwinkel c.q. dierenhandel in land A.
De route via land A is heel gebruikelijk om smokkelwaar via Azie naar Europa
of Amerika te krijgen, maar ook een direkte vlucht is mogelijk. Aanvankelijk
hadden ze gepland om de zending middels de direkte vlucht te laten
transporteren, maar er scheen iets misgegaan te zijn. Daarom werd Bertus
ingeschakeld om het Mn en het ander in orde te brengen. Beaus is bekend
met het regelen van transporten van en naar Azle. Naar men zegt is hij
ingeschakeld door Anton.
7.4.3. SAMENWERKING EN NETWERK
Bij het inchecken van de zending in A werkte Mister Xi eerst het normale
papierwerk af bij de douane. Toen alles met de papieren geregeld was,
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wisselde hij de kist om door een identieke kist maar nu gevuld met de
smokkelwaar. Ondertussen zat Bertus al in het vliegtuig vanuit Europa om de
"handbagage" in land B op te halen. Bertus zou namelijk, vanwege de
problemen die ze hadden gehad, met de zending mee terugvliegen van land B
naar Europa om te zorgen dat de handbagage goed ingecheckt zou worden.
Hij had die opdracht van John gekregen. Gedurende het hele smolckelproject
hebben Bertus en John regelmatig contact per fax. Middels de fax wordt de
stand van zaken verteld, nieuwe informatie uitgewisseld en opdrachten
doorgegeven.
Alles lijkt goed te gaan. Echter bij aankomst in Europa komt Bertus erachter
dat zijn lading niet bij hem in het vliegtuig zit, zoals hij had verwacht. De
zending handbagage is namelijk ontdekt door de douane in land B. De
smokkel was ontmaskerd.
Later vertelt Bertus dat hij beslist niet wist wat er in de handbagage zat en dat
hij er spijt van heeft. Hij had het allemaal in opdracht gedaan voor een ander.
Toen het verkeerd bleek te lopen had hij voor zijn opdrachtgever af moeten
reizen naar B. De zending moest via Europa lopen omdat de dieren eerst
opgeknapt moesten worden voor het volgende gedeelte van de reis naar de
definitieve bestemming. Deze opknapbeurt zou gebeuren in een dierentuin. In
rail voor de verzorging zou de dierentuin twee andere bijzondere diersoorten
krijgen, die extra in de zending waren bijgesloten. Werknemers van de
dierentuin hadden al eerder vermoedens gehad dat hun directeur niet altijd
legaal zijn dieren bemachtigde, maar durfden hun vermoedens in de eerste
instantie niet uit te spreken.
Later bleek dat de dieren uiteindelijk bestemd waxen voor een laboratorium in
het Oostblok voor wetenschappelijk onderzoek. Dit werd evengoed ook
ontkend: de dieren zouden bestemd zijn geweest voor de commerciele
industrie in Amerika en de ingewikkelde smokkelroute zou een soon
afleidingsmanoeuvre zijn geweest om de ware bestemtning te verhullen. Een
paar maanden later wordt ook John Harp in de zaak betrokken. Hij zou de
opdrachtgever zijn van het hele smokkelproject en daarbij gebruik hebben
gemaakt van een aantal bekende dierenhandelaren met een groot netwerk.
Tijdens verhoren verklaart John dat Bertus en Anton bij de zaak betrokken
waren. Bertus zou zorgen voor het Aziatische gedeelte van de transport en
Anton zou zorgen voor de contacten met het Oostblok. Zoals John fan naar
een bekende Duitse handelaar over de reputatie van Anton: "Hij heeft de beste
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contacten met het Oostblok."
Van het begin af aan, als John de bestelling krijgt vanuit het Oostblok om de
bijzondere diersoort te leveren, is er een intensief telefonisch contact over en
weer tussen John en Anton. John kan de handel niet regelen met zijn eigen
netwerk en had het netwerk van Anton nodig. Anton schakelt op zijn beurt
weer Bertus in om de coordinatie in Azie op zich te nemen en enkele
praktische problemen op te lossen. Tijdens deze organisatie krijgen Bertus en
Anton rune over een andere smokkelzending. Berms schijnt Anton niet op te
hoogte te hebben gehouden van een aantal illegale zendingen en de winst voor
zichzelf gehouden te hebben. De organisatie van de andere smokkel gaat
ondertussen gewoon door.
7.4.4. TOT SLOT
Na de ontmanteling van de smokkel worden de inbeslaggenomen dieren
opgevangen in een opvangcentrum. Bijna twee jaar na dit groots opgezette
smokkelproject, wordt de beheerder van het centrum opgebeld en verbaal
bedreigd. Hij krijgt een tweetal mensen aan de telefoon die zich bekend
maken als Anton en zijn partner Didi. Later krijgen ook andere mensen
waarschuwingen dat het niet verstandig is om zich nog verder bezig te houden
met de ontrafeling van deze smokkel.
John is onlangs voor dit smokkelproject veroordeeld.
Om het netwerk van case 3 te verduidelijken staan de onderlinge contacten en
relaties nogmaals weergegeven in een sociogram.
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§7.5. Samenvattende conclusie
In de hierboven beschreven cases is een aantal eerder beschreven kenmerken
van de illegale dierenhandel geillustreerd. De handel is internationaal en wordt
opgebouwd als een project, waarbij een persoon of een tweetal personen het
project initieren en coordineren. Het netwerk wordt ingeschakeld na een
bestelling van een diersoort, welke onmogelijk op legale wijze geleverd kan
worden. Tijdens de projecten zijn taakverdelingen waar te nemen waarbij
een ieder, afhankelijk van zijn contacten, een deel van het smokkeltraject voor
zijn rekening neemt. Voor de daadwerkelijke smokkel maakt men meestal
gebruik van koeriers, alhoewel niet in alle gevallen. In de drie cases worden
tevens een aantal smokkelstategieen en -routes duidelijk, die wijzen op een
doordachtzame manier van handelen.
Opvallend is een aantal personen die in alle drie de cases terugkomen,
ofschoon de cases gebaseerd zijn op drie verschillende informatiebronnen.
Het netwerk van deze personen is zo uitgebreid, dat zij bij "elk" project op
den of andere manier genoemd worden door hun direkte of zijdelingse
betrokkenheid. Zij hebben blijkbaar een belangrijke positie bij illegale
dierenhandelsactiviteiten.
Bij de projecten wordt niet alleen gesmokkeld maar worden ook allerlei
andere strafbare feiten gepleegd om de handelsdoelen te bereiken (fraude,
omkoping, bedrog). Tevens wordt een aantal mensen van buitenaf
ingeschakeld om bepaalde zaken beter te laten verlopen. Onder andere wordt
een buitenlandse ambtenaar ingezet bij het koerierswerk.
Na voltooiing van het project onderhoudt het gehele netwerk contact met
elkaar door de legale handelsactiviteiten. Men kan ook gelijktijdig met het
lopenede project weer een nieuw project opstarten met dezelfde personen of
met een aantal andere participanten uit het netwerk.

1

Bos, G.; Da1en, L. van; Eshuis, R.; Kramer, A.. Evaluatierapport 'Target 2'.
Evaluatierapport van de opsporing en vervolging in een strafrechtelijk onderzoek
naar de handel in bedreigde uitheemse diersoorten. juli 1995.
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Hoofdstuk 8
Overeenkomsten en verschillen alsmede
verstrengeling met and ere vormen van
criminaliteit

A
In dit hoofdstuk warden de resultaten gepresenteerd van een vergelijkend
onderzoek met andere illegale handelsvormen, te weten de drugshandel,
illegale afvalverwerking en illegale handel in cultuurgoederen. Door
vergelijkend onderzoek kan nader worden aangegeven, waar de specifieke
kenmerken van de dierenhandel zich precies bevinden. Hierbij wordt nader
ingegaan op de vraagstellingen over de structuur van de dierenhandel en de
verstrengeling met andere vormen van verboden handel en criminaliteit.
In §8.1 worden de resultaten van de vergelijking met de drugshandel
uitgewerktl. E,en vergelijking met de drugshandel is gekozen, omdat hieraan
veel aandacht wordt besteed bij de bestrijding, handhaving en controle. §8.2
gaat in op de vergelijking met afvalcriminaliteit. De keuze van de
afvalcriminaliteit is gebaseerd op het feit dat deze vorm van criminaliteit
eveneens tot de milieucriminaliteit wordt gerekend. In §8.3 wordt in het kort
de illegale handel in cultuurgoederen vergeleken met de dierenhandel, omdat
hier een aantal opmerkelijke overeenkomsten zijn geconstateerd in denkwijzen
en motieven. Tot slot zal in §8.4 de verstrengeling van de dierenhandel met
andere vormen van criminaliteit en verboden handelsactiviteiten aan de orde
komen. Hoofdstuk 8 wordt afgesloten met een samenvatting (§8.5).
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§8.1. Vergelijking met de drugshandel
8.1.1. HOE STRENGER HOE SLIMMER
Een eerste overeenkomst is de ontstaanswijze van criminaliteit. De
omstandigheden waarin de eerste wetgeving inzake het verbod voor de handel
in opiaten is ontstaan is vergelijkbaar met de situatie van de ontwikkeling van
de natuurbeschermingswetgeving. De Nederlandse Opiumwet ontstond in
1919 in een maatschappij waar het gebruik van opiaten niet als probleem werd
beschouwd. Alcoholisme werd als vele malen ernstiger beschouwd. De op
grond van intemationale verplichtingen tot stand gekomen intrede van de
Opiumwet resulteerde in een criminalisering van de bereiding, het gebruik en
de handel van drugs (Korf, 1993). De smokkelmethoden werden gaandeweg
inventiever. De drugshandel reageert en anticipeert op de veranderingen in
beleid en handhaving en past zich zo aan dat de handel voortgezet kan
worden. Daarbij worden diverse methoden ingezet om de risico's te
verkleinen.Te denken valt met name aan het gebruik van dekmantelbedrijven.
De eerste natuurbeschermingswetgeving ontstond in een periode dat
dierenhandel een door de maatschappij geaccepteerd fenomeen was. De
maatschappelijke consensus omtrent natuurbescherming was groter toen in
1973 de Wet Bedreigde uitheemse diersoorten in werking trad. Vanaf het
moment dat er strengere wetgeving werd ingevoerd en deze strenger werd
gecontroleerd en gehandhaafd, zijn in de dierenhandel ontwikkelingen waar te
nemen die zich eveneens geuit hebben in een toenemende criminalisering van
het circuit. Ook hier werden inventieve handelsstrategieen ingezet om
wetgeving en controles te omzeilen. Dit proces zal volgens de meeste
respondenten voortgezet worden in antwoord op strengere handhaving en
wetgeving.
Bij de dierenhandel hoeft men daarentegen geen gebruik te maken van een
coverbedrijf, aangezien het eigen legale bedrijf ten allentijde als dekmantel
voor illegale activiteiten kan worden gebruikt.
Zowel bij de drugshandel als bij de dierenhandel hebben strengere wetgeving
en handhaving niet tot afnemende handelsactiviteiten geleid.
8.1.2. VERSCHILLEN IN HERKENBAARHEID VAN ILLEGALITEIT
Een belangrijk verschil tussen de hedendaagse drugshandel en de
hedendaagse dierenhandel is de volledige illegaliteit van de drugshandel,
terwijl de dierenhandel deels legaal en deels illegaal is. Een dergelijke
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combinatie van vrije handel enerzijds en toegestane handel met vergunningen
anderzijds brengt onduidelijkheden met zich mee. Door de beperkte
herkenbaarheid van legaliteit en illegaliteit is sociale controle door de gewone
burger uitgesloten.
De wetgeving ter regulering van de dierenhandel is gekoppeld aan een
administratiefrechtelijk systeem, waarbij niet nagekomen administratieve
verplichtingen kunnen worden gestraft. Hierdoor worden bedreigde dier- of
plantesoorten slechts indirekt beschermd. Het geheel is niet makkelijk te
doorzien en credert tevens mogelijkheden om de doelstellingen van de
wetgeving op "legale" wijze te ontlopen. Hierdoor wordt het onderscheid
tussen legaal en illegaal nog onduidelijker.
8.1.3. VERHOOGDE RISICO'S DOOR KWALITEIT OF KWANTTTETT
De hoeveelheden drugs die in de drugshandel omgaan kunnen bijzonder groot
zijn. In de dierenhandel is het tegenovergestelde waar te nemen. De legale
handel betreft meestal grote aantallen exemplaren. De illegale handel
daarentegen wordt met name bepaald door de zeldzaamheid van het
handelsprodukt. De hoeveelheden bij de illegale handel in niet levende dieren
en/of produlcten van dieren (consumptievogels, koraal, schelpen, etc.) zijn
aanzienlijk groter. De palckans bij smokkel van levende dieren is vele malen
groter clan bij smokkel van een niet levend produkt. Het risico en
dientengevolge de omvang bij de smokkel van eieren ligt tiler tussenin.
De intensiteit van samenwerlcing neemt bij de drugshandel toe naarmate de
omvang groter is (kwantiteit-criterium). De intensiteit van samenwerking bij
de dierenhandel neemt toe zodra de handel van beschermde zeldzame soorten
betreft (kwaliteits-criterium). Voor beide geldt dat de intensiteit van
samenwerken samenhangt met de hoogte van het risico (de pakkans).
8.1.4. VERSCHILLEN IN OVERLAST VOOR DE SAMENLEV1NG
De aan de drugshandel gerelate,erde criminaliteit is een direkte last voor de
samenleving. Te denken valt met name aan de vennogenscriminaliteit
gepleegd door drugsgebruikers. Nauw daarmee verbonden is de verslavende
werking van drugs, waardoor de gebruiker telkens weer geld nodig heeft voor
de aanschaf daarvan. Drugsverslaving is zichtbaar en kan onrust en
onveiligheidgevoelens teweegbrengen.
Bij de dierenhandel is hooguit de psychische drang om een bepaalde soon te
hebben een verslaving te noemen, waardoor bepaalde mensen bereid zijn een
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hoge prijs te betalen voor het produkt. Onrust in de samenleving omtrent de
gevolgen van de dierenhandel ontstaat uitsluitend door informatie over
bijvoorbeeld het uitsterven van bepaalde diersoorten ten gevolge van de
handel (aantasting van het gemeenschappelijk erfgoed). Dergelijke informatie
wordt uitsluitend via de media verspreid en kan nauwelijks door de burger
zelf worden waargenomen of worden herkend in de eigen leefomgeving.
8.1.5. VERSCHILLEN IN PROFESSIONALITEIT
Bij de drugshandel wordt over het algemeen gesproken over een groep
criminelen die zich beroepsmatig en professioneel bezighoudt met
criminaliteit. De handel kan zeer lucratief zijn, waardoor de
aantrekkingskracht van de handel voor criminelen groter is. Bij de
dierenhandel kan men niet uitgaan van professionele criminelen die uitsluitend
de illegale handel tot beroep verldezen. Het grootste gedeelte van de
dierenhandel wordt legaal uitgevoerd en wordt bedreven vanuit een legaal
bedrijf. De lucratieve winsten van de illegale handel lumnen echter net zoals
bij de dnigshandel wel aantrekkingskracht uitoefenen op beroepscriminelen en
hen doen besluiten zich ook met deze handelsvorm bezig te houden.
Strengere wetgeving en handhaving heeft in de dierenhandel geleid tot een
criminalisering van het circuit vergelijkbaar met het eerste stadium bij
strengere regulering van de drugshandel. Dit proces gaat echter zo geleidelijk
dat de momentele criminaliteit in de dierenhandel (nog) niet vergelijkbaar is
met de beroepsmatige en professionele criminaliteit die in de hedendaagse
drugshandel is waar te nemen. De dierenhandel bevindt zich in een stadium
waarin men de rekbaarheid van de wetgeving en handhaving uit test.
8.1.6. VERSCHILLEN IN OPBOUW, LEIDING EN LEVENSSTIJL
De structuur van een organisatie in de drugshandel wordt meestal beschreven
met behulp van een pyramidemodel met bovenaan een smalle top van
invloedrijke actoren en aan de basis een grote hoeveelheid "voetvolk" die het
feitelijke werk uitvoeren 2 . Ook de distributiemarkt van de dierenhandel is
pyramidevormig. De top bestaat uit een betrekkelijk kleine groep die de
internationale contacten onderhoudt door te importeren en exporteren. De
basis wordt gevormd door een distributieniveau van detailhandel en
particulieren die de levering verzorgen aan de consument.
Het pyramidemodel van de Nederlandse dierenhandel is echter niet
hierarchisch opgebouwd in die zin dat vanaf een hoger niveau opdrachten
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doorstromen naar een lager niveau. In principe onderhoudt elke handelaar zijn
eigen handelsbedrijf en kan vrij beslissen over zijn ondememing. Iedereen is
vrij om zich bij het handelsnetwerk aan te sluiten (indien de
concurrentiepositie dit toelaat) of zelf nieuwe handelsrelaties aan te gaan.
Eventuele machtsposities komen voort uit de marktpositie van een handelaar
voor de levering van een bepaalde diersoort, het hebben van een sleutelpositie
in de handel met een bepaald land of het hebben van voldoende
investeringscapaciteit Volgens verschillende wetenschappelijke studies lijkt
overigens ook de drugshandel een minder strikte verticaal-hierarchische
machtsstructuur te bezitten en over een grotere flexibiliteit en meer
ondememitngsvormen te beschikken 3.
Bij de drugshandel wordt gesproken over een toename in het aantal
distributieniveau's als gevolg van verhoogde risico's (toenemende intensiteit
van de bestrijding, groter wordende omvang van de aanvoer). Indien hier
eenzelfde causaal verband werkzaam is, zou de vogelhandel hogere risico's
met zich meebrengen dan de in minder distributieniveau's gelaagde reptielenen amfibieenhandel. Dit is mogelijk te verklaren door verhoogde
transportrisico's die vogels met zich meebrengen.
Bij de typering van de drugshandelaren op hoger niveau wordt regelmatig de
"patserige levensstijI" genoemd. Enkele uitzonderingen achterwege latend kan
een dierenhandelaar hier volstrekt niet mee worden vergeleken. Bij hem kan
eerder van een "boerse levensstijl" worden gesproken.
8.1.7. GEBRUIK VAN FAMILIESTRUCTUREN
Bij de drugshandel door allochtonen worden bestaande familierelaties in het
geboorteland gebruilct om een betrouwbaar handelsnetwerk op te zetten. In de
dierenhandel zijn vrijwel uitsluitend autochtonen actief. Ofschoon men binnen
Nederland wel veelvuldig met familieleden samenwerIct, moeten de meeste
buitenlandse handelsrelaties door middel van reizen en verblijven in de loop
der jaren worden opgebouwd. an aantal handelaren heeft zich zelfs gevestigd
in het buitenland. Soms worden familieleden naar aantrelckelijke
handelslanden gestuurd om de handel beter te laten verlopen.
8.1.8. VERSCHILLEN IN MOTTVATTE
Naast de aantreldcingskracht van het grote geld wordt als tweede motief voor
het toetreden in de drugshandel tevens ontbrekende altematieven op de
reguliere arbeidsmarkt genoemd 4 . In de dierenhandel is een soortgelijk motief
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waar te nemen, ofschoon altijd gekoppeld met een extra motivatie: hobby of
liefhebberij. De handel vindt plaats in combinatie met een vaste baan. De
inkomsten van de verboden handel zijn bijverdiensten (meestal zwart). Bij het
verliezen van de vaste betrekking is de meest voor de hand liggende oplossing
om van de hobby werk te maken. Indien men door liefhebberij reeds een
groot netwerk bezit is deze keuze waarschijnlijk makkelijker dan een
langdurig sollicitatieproces. Tot slot kunnen de handelsactiviteiten (inclusief
illegale) verhogen na het pensioen of als men in de VUT gaat. Men kan
dientengevolge meer tijd aan de hobby besteden.
8.1.9.VERSCHILLENDE BESTEMMINGSFAKTOREN VOOR DE
MARKTPRIJZEN
De prijzen in de drugshandel zijn afhankelijk van veranderingen in vraag en
aanbod, produktie en intensiteit van bestrijding. Voor de dierenhandel zijn
deze gegevens eveneens belangrijk voor de marktprijzen. Het handelsprodukt
brengt bovendien een aantal specifieke eigenschappen met zich mee. Het
handelsprodukt van de dierenhandel wordt niet altijd geproduceerd zoals men
cocaplanten kweekt, maar kan ook worden gevangen in de natuur. Het
aanbod van het produkt wordt mede bepaald door de zeldzaamheid van een
bepaalde diersoort in de natuur. Een zeer bedreigd dier is schaars en brengt
dientengevolge veel geld op in het handelscircuit. Wilde exemplaren zijn in
bepaalde gevallen aantrekkelijker voor verzamelaars dan in gevangenschap
geboren exemplaren, omdat ze onder andere minder ziekten bij zich dragen.
Het transporteren van levende dieren brengt extra risico's en meer
voorzorgsmaatregelen met zich mee. Met name bij illegale smokkel kan dit
grote problemen geven.
Drugs worden geconsumeerd door de klant (verbruikers), waardoor een
constante stroom nodig is om aan de vraag te voldoen. De dierenhandel heeft
een minder bestendige vraagmarkt, omdat men in principe langer profijt kan
hebben van het produkt en men in principe zelf kan kweken.
8.1.10.GEVARIEERDE VERSTRENGELINGEN MET DE
BOVENWERELD
Bij de dnigshandel wordt met regelmaat gespeculeerd over het feit dat de
drugshandel ambtenaren van diverse disciplines uit de bovenwereld in hun
handel zouden betrekken. Daarbij wordt gesproken over middelen als
corruptie, chantage, steekgeld, etc.. Bij de dierenhandel zijn dergelijke
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activiteiten nauwelijks waar te nemen, ofschoon men wel activiteiten
ondemeemt om meer kennis in huis te halen om de handelsactiviteiten met
minder risico's te laten verlopen. De meeste bestaande contacten zijn nochtans
gebaseerd op wederzijds respect of wederzijds voordeel en worden niet
afgedwongen door middel van chantage of steekgeld. Daar het
dierenhandelsnetwerk zeer omvangrijk is, is het vinden van contacten uit
verschillende disciplines vrij simpel. Belangstelling voor of kennis van dieren
strekt alleen maar tot voordeel.
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de dierenhandel in
vergelijking met drugshandel naast een aantal overeenkomsten toch veel
specifieke kenmerken bezit. In het kart kunnen als meest belangrijke
keiunerken van de dierenhandel worden aangemerkt:
•
Dierenhandel wordt gereguleerd door administratieve wetgeving
(vergunningen).
•

Illegale dierenhandel is niet makkelijk herkenbaar voor de gewone
burger.

•

Schade ten gevolge van dierenhandel ligt besloten in gevolgen
voor de samenleving op lange termijn (uitsterven van diersoorten).
Megale dierenhandel is meer geticht op de kwaliteit ("het met uitsterven
bedreigd zijn") dan op de kwantiteit.
Dierenhandel wordt niet geleid door beroepsmatige en professionele
criminelen.

•
•
•

De organisatie van de dierenhandel kan worden omschreven als een
zeer flexibele netwerkstructuur met projectmatige samenwerking.
Aangewend voor illegale activiteiten is hier dus sprake van
projecunatige groepscriminaliteit.

Een belangrijke overeenkomst met de drugshandel is het proces van
toenemende criminalisering in wisselwerking met strengere wetgeving en
handhaving. Terwijl de criminalisering in de drugshandel volledig is, bevindt
de dierenhandel zich nog in de aanloopfase van het criminaliseringsproces.
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§8.2. Vergelijking met afvalcriminaliteit
8.2.1.DE ADMINISTRATIEVE AFHANKELLTKHEID ALS
GEMEENSCHAPPELITICE NOEMER
De grootste overeenkomst tussen de illegale dierenhandel en de
afvalcriminaliteit ligt besloten in de administratieve afhankelijkheid van
strafbare feiten. Gesanctioneerd worden de schendingen van vooraf door de
administratieve overheid opgelegde verplichtingen die door de wet als
strafbaar gedrag zijn aangemerkt. Dientengevolge wordt ook bij de handel in
afval een illegale en een legale handel onderscheiden. De bescherming van
ecologische rechtsgoederen middels het strafrecht is relatief nieuw. Bij het
opstellen van wetgeving voor de dierenhandel alswel voor de afvalhandel
doemen vergelijkbare problemen op5 .
8.2.2. COLLEC'TIEVE RECHTSGOEDEREN
Een eerste reeks gemeenschappelijk problemen houdt verband met het feit dat
de aantasting van het milieu of van het flora- en faunabestand (collectieve
rechtsgoederen), niet direkt door burgers kan worden waargenomen.
Merkbare aantastingen van het milieu of het uitsterven van soorten zullen
slechts zelden in een generatie worden ervaren. De schadelijke gevolgen
komen vaak pas op de lange termijn aan het licht. De maatschappelijke
betrokkenheid is daarom lager dan bij de schending van individuele
rechtsgoederen. Bovendien is bij schade aan het collectieve rechtsgoed het
verzet groter om de verantwoording op zich te nemen6. De schuldvraag wordt
daarbij over en weer gespeeld.
De waarde die aan het milieu of aspecten daarvan worden toegekend, wordt
mede bepaald door de belangen die in het geding zijn voor de mens.
Bovendien geldt dat zowel het gevaar van een afvalstof voor de menselijke
gezondheid alswel het gevaar voor uitsterven van een bepaalde dier- of
plantesoort gestaafd moet worden met harde feiten. Daarbij kunnen
onbewuste factoren meespelen als goede waarneembaarheid en
herkenbaarheid: het te beschermen dier moet bijvoorbeeld de mens in zekere
zin aanspreken. De keuzes voor het opnemen van soorten op de
beschenningslijst zijn daardoor in feite zeer arbitrair.
Teneinde de milieuwetgeving te ondersteunen moet veel tijdrovend
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd worden. Bij afvalwetgeving moeten
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bijvoorbeeld normen vastgesteld worden, wat wel en wat niet schadelijk is
voor het milieu en de mens. De resultaten van dergelijk onderzoek kunnen
onmogelijk volledig zijn en geven onzekere basis voor wetgeving.
8.2.3. OVEREENKOMSTEN IN ORGANISATIE EN COORDINATTE
Overige overeenkomsten komen voort uit het gebrek aan voldoende
organisatie en registratie. Er ontbreekt een coordinerende organisatie, waar
bijvoorbeeld alle afvalhandelaren met bun ontvouwde activiteiten geregistreerd
kunnen worderg. Daardoor is er weinig richt op de omvang, de structuren en
de organisatie van dat circuit. De volledige gegevens over de omvang van de
vervuiling zijn dientengevolge niet beschikbaar. De controle verloopt daardoor
moeizaam en is zeer tijdrovend. Ben vergelijkbaar fenomeen is waar te nemen
in de dierenhandel. Door slechte coiirdinatie en registratie van de dierenhandel
is het circuit ongrijpbaar geworden voor wetgeving en handhaving. Het enige
centrale punt is de vergunningverlenende instantie, waar de jaarlijkse
vergunningplichtige handel wordt geregistreerd. De omvang van de illegale
handel en de niet-vergurmingplichtige handel zijn dientengevolge onbekend.
Evenmin is het aantal handelaren onbekend, alsmede de precieze
handelsomvang per handelaar en het financiele gewin. Voor de Icweek- of
fokresultaten bestaat geen centrale registratie. Controle van boekhouding door
derden, zoals elk bedrijf eens in de zoveel tijd kan verwachten, is zeer
ongebruikelijk bij de dierenhandels. Bovendien kan iedereen zonder verplichte
vakdiploma's of verplichte inschrijving bij een branche-organisatie aan een
dierenhandel beginnen. De enige vereisten zijn een niet vak-specifiek
middenstandsdiploma en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
8.2.4. MAKELAARS
Afval en dierenhandel kennen beide de figuur van makelaar, waarmee
additionele handhavingsproblemen gepaard gaan. De afvalmakelaar moet
enerzijds weten welke bedrijven afval aanbieden en anderzijds waar het afval
gestort of verbrand kan worden. De handel worth onoverzichtelijk door het
grensoverschrijdende karakter9. De intermediaire positie biedt mogelijkheden
om op nauwelijks controleerbare wijze afval van de ene naar de andere lokatie
te transporteren. Vergelijkbare bemiddelende posities zijn op verschillende
niveau's terug te vinden in de dierenhandel. Waar dieren vandaan komen en
waar dieren naartoe gaan is vaak onduidelijk. Het achterhalen van de precieze
afkomst van een individu is moeilijk. Bovendien is het de gewoonte in de
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dierenhandel om niet over de oorspronkelijke aflcomst van de handel te praten.
8.2.5.VERSTRENGELDE STRUCTUUR TUSSEN LEGAAL EN
ILLEGAAL
Een laatste belangrijke overeenkomst tussen afvalhandel en dierenhandel is de
verstrengelde structuur tussen legaal en illegaal. In de afvalhandel kan naast
het volledig legale bedrijf een (meestal zeer lucratieve) illegale handel worden
gedreven. Door deze constructie zijn legaal en illegaal hecht met elkaar
verbonden, waardoor controle haast onmogelijk wordt gemaakt. Met
regelmaat betreft het hier bedrijven die gedurende hun werkzaamheden in de
legale afvalbranche zijn bezweken voor de verleiding van het geld 10 .
Vergelijkbare situaties en motivaties zijn terug te vinden in de dierenhandel. In
de legale bedrijfstak kan zwart geld opnieuw worden geInvesteerd en wordt
zonder veel problemen witgewassen.
Bij de beschrijving van de organisatie van de afvalhandel valt de
verscheidenheid aan structuren op. De presentatie van een generaliserend
prototype is daardoor onmogelijk. Samenwerking geschiedt in de vorm van
"joint ventures" en verloopt doorgaans zonder geweld 1 1 . Bij de illegale
ondememingen kan daadwerkelijke inschakeling van de juridische en
financidle bovenwereld worden waargenomen. Juridische dienstverlening is
daarbij het sterkst vertegenwoordigd 12. Samenwerking in de dierenhandel
vindt in vergelijking meer projectmatig plaats. Steeds wordt gebruik gemaakt
van het bestaande handelsnetwerk. De samenwerking is gebaseerd op een
kosten-baten-analyse. Uitgezonderd enkele verbale dreigementen verloopt de
samenwerking doorgaans zonder geweld 13. Ook in de dierenhandel wordt
gebruik gemaakt van gespecialiseerde juridische ondersteuning.
Bij toename van het aantal handhavers en hun deskundigheid vraagt het
illegaal wegwerken van afval om meer expertise en meer vindingrijkheid.
Vereist zijn een goede organisatie met een hidrarchische structuur en
taakverdeling tussen deelnemers 14 Bij de resultaten van het vergelijkend
onderzoek met de drugshandel is hetzelfde fenomeen gesignaleerd. Wordt de
druk op de illegale handel opgevoerd dan zal in deze branche waarschijnlijk
eenzelfde reactie te verwachten zijn.
•
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Kort samengevat zijn de voomaamste overeenkomsten tussen afvalhandel en
dierenhandel:
>
De administratieve afhankelijkheid van de wetgeving
De collectiviteit van het rechtsgoed-> minder betrokkenheid en minder
>
verantwoordelijkheidsgevoel.
Geen centraal coOrdinatie-informatiepunt voor de handel. Door
>
gebreldcige informatie is de handel moeilijk te controleren.

§8.3. Summiere vergelijking met de handel in cultuurgoederen en andere handelsvormen.
Ter regulering van de handel in cultureel erfgoed ontstond in 1970 de
Conventie van de Unesco. De kunst importerende landen, waaronder
Nederland, ondertekenden de conventie niet 15. De kracht van de Washington
Conventie daarentegen ligt juist in het feit dat veel importerende en
exporterende landen de conventie wel hebben ondertekend en de regels in hun
nationale wetgeving hebben overgenomen. De Washington Conventie heeft
daardoor e,en betrekkelijk stabiele basis.
De Westerse cultuurgoedhandelaren voelen zich Met verantwoordelijk voor de
ontvreemding van cultuurgoed van de zuidelijke landen. De bevolking
verkoopt het zelf en de landen nemen weinig eigen initiatieven om hun
goederen te beschermen. De bevolking net de waarde van het behoud van
culturele erfgoederen niet in en gooien het soms zelfs op de vuilnishoop. De
meeste handelaren voelen zich juist de "redders" van het culturele erfgoed. Of
de goederen op oneigenlijke wijze zijn verkregen, vraagt niemand. De
handelaren noemen zich avonturier en spreken over een uit de hand gelopen
hobby, waarvoor men jaarlijks enkele maanden naar het buitenland trekt em
nieuwe handel in te kopen. De handelaren worden beschuldigd van fraude,
rommelen met papieren en smokkel. Zij zelf hanteren een toranl andere uitleg:
"Papieren uit die landen kloppen nooit en soms worden door exporteurs meer
produkten ingepalct dan eigenlijk de bedoeling was". Dat men voor crirnineel
wordt uitgemaalct initeert hen mateloos 16.
Hierboven zijn achtereenvolgens een aantal kenmerken en uitspraken
opgesomd, die sterk overeenkomen met de gedachtenwereld van
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dierenhandelaren. De meeste dierenhandelaren voelen zich niet
verantwoordelijk voor de aantasting van ecologisch erfgoed in landen elders.
Zij zijn daarentegen van mening dat zij de markt voor de derde wereld
instandhouden en op deze mother direkt ontwikkelingshulp bieden.
Men voert argumenten aan dat door hen overschotten aan dieren worden
weggekocht, die anders verdelgd zouden moeten worden wegens overlast. De
kaketoesoorten die men in Australie doodschiet, zijn in het westen geliefde
handelsitems. Ook wordt gesteld dat de exporteur soms "jets" extra's ingepakt
bij een bestelling: een dergelijke situatie heb je naar zeggen als handelaar niet
onder controle.
De vergelijking toont met name overeenkomsten in de manier waarop met
conflicterende normen en waarden wordt omgegaan. Op selectieve wijze
wordt bepaalde informatie genegeerd of geaccepteerd om het verschil tussen
wettelijke verplichtingen, het eigen gedrag en de attitude zo klein mogelijk te
maken: het proces van cognitieve dissonantie reductie. Door argumenten in
een andere context te gebruiken dan oorspronkelijk bedoeld, kan men de
innerlijke conflicten verkleinen.
Vergelijking met andere vormen van georganiseerde illegale handel zoals
wapenhandel of vrouwenhandel zijn tijdens dit onderzoek achterwege gelaten.
Tijdens de veldstudie zijn wel enkele koppelingen met autohandel,
drankhandel en de handel in edelstenen aangetroffen. Uit de
ondememingsgegevens van de Kamer van Koophandel werden verder
combinaties tussen dierenhandel en horecabedrijven waargenomen evenals
koppelingen met de diergeneesmiddelen-industrie. Een respondent noemde de
laatstgenoemde koppeling een ideale combinatie. De handelsdieren krijgen bij
aankomst onmiddellijk medicijnen (pepmiddelen) toegediend die eventuele
sterfte op korte termijn kunnen onderdrukken. Op deze mother goon de dieren
niet dood bij de importeur, maar pas als ze bij de consument zijn gearriveerd.

§8.4. Verstrengeling met andere vormen van
criminaliteit
8.4.1. DE VERSTRENGELING MET ANDERE STRAFBARE FEITEN
In het kader van het onderzoek is een steekproef genomen van 50 willekeurig
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personen die bij de dierenhandel betrokken zijn. Deze zijn gecontroleerd op
het plegen van andere delicten dan overtredingen van
natuurbeschermingswettenn. De belastingsdelicten zijn tijdens deze
steekproef echter niet meegenomen (NB. De resultaten zijn gebaseerd op de
registratie van procesverbalen, hetgeen inhoudt dat men nog niet schuldig is
bevonden).
De resultaten zullen hieronder kort worden gepresenteerd.
•Van de 50 gecontroleerde personen nit de steekproef, is 24% eenmaal of
meerdere malen geverbaliseerd voor een misdrijf. Van deze 24% heeft 58%
in de loop der jaren meerdere misdrijven gepleegd.
•In het totaal zijn 67 processen-verbaal geteld met een gevarieerd scala aan
gepleegde delicten. Totaal is voor 32 verschillende delicten een PV
opgemaakt. De meest geregistreerde delicten zijn: vemieling (Art.350 Sr.),
eenvoudige mishandeling (Art.300 Sr.), gekwalificeerde diefstal (Art.311
Sr.) en valsheid in geschrifte (Art.225 Sr.).
Als uitzondering zijn de volgende delicten geverbaliseerd: openlijke
geweldpleging (Art.141 Sr.), verkrachting (Art.242 Sr.), oplichting (Art.326
Sr.), verduistering (Art. 321 Sr.) en zware mishandeling (Art. 302 Sr.).
Hieronder volgt een grafisch overzicht.
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Grafiek 8.1. Percentages van de voorkomende misdrijven uit de ste-ekproef.
(Op de verticale as staat het nummer aangegeven van het
overtreden wetsartikel).
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'In 25% van de gevallen heeft het eerste gepleegde delict plaatsgevonden op
jeugdige leeftijd. In 75% van de gevallen uit de steekproef wordt het eerste
delict pas op latere leeftijd gepleegd. De gemiddelde leeftijd ten aanzien van
deze categorie is 42 jaar.
•De misdrijven zijn alien na 1976 gepleegd. Mogelijk is dit de datum waarop
de registratie is aangelegd.
De meeste delicten lijken verband te houden met overtredingen van de
natuurbeschermingswetten: bijvoorbeeld fraude met documenten met het doel
om dieren "legaal" te importeren, diefstal, etc.. De hoge gemiddelde leeftijd
waarop men aanvangt met het plegen van een eerste misdrijf, kan wijzen op
een reactie op strengere wetgeving en controle (toenemende criminalisering).
Tijdens de veldstudie werd door respondenten met name het "buiten de
belasting om" handelen genoemd, hetgeen een gebruikelijk fenomeen is bij de
handel in dieren. Dit is echter niet teruggevonden in de steekproef.
Belastingontduiking, valsheid in geschrifte en heling van verhandelde dieren
worden in het dierenhandelscircuit doorgaans niet als problematisch ervaren.
Dergelijke gedragingen worden op de koop toe genomen om de handel toch
mogelijk te maken, ondanks strengere wetten en controles. Zij worden
gehanteerd als een vorm van protest tegen het gevoerde beleid. Andere
delicten zijn niet uitvoerig besproken met respondenten.
8.4.2. DE INCIDEN'TELE VERSTRENGELING MET DRUGSHANDEL
OF OVERIGE VORMEN VAN HANDEL
Vanuit Amerika komen regelmatig meldingen van een aan de drugshandel
gekoppelde dierenhandel. Dieren worden inbeslaggenomen die Of zelf
opgevuld zijn met harddrugs Of in eenzelfde doos zijn verpakt met de drugs 18.
Vooral gifslangen zijn aantrekkelijk om de buit te bewaken. Verder wordt
gesproken over gemeenschappelijke opslagplaatsen in een aantal exotische
landen, waar drugs en dieren gezamenlijk wachten op verdere transport naar
het Westen 19. Een koppeling kan ook weleens ontstaan doordat een rijke
drugshandelaar inkopen doet bij een dierenhandelaar om zijn eigen
privecollectie aan exotische dieren aan te vullen.
Een volgende case illustreert de hoge mate van inventiviteit bij een
combinatietransport van drugs en dieren:
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Tropische vissen worden getransporteerd in doorzichtige plastic zaldcen.
Regelmatig zwemmen zij in water dat blauw gekleurd is door een anti-bacteriele stof.
Drugssmoklcelaars vullen een extra tweede plastic zak met in water opgeloste cocaine. De
zak met levende vissen wordt in het midden geplaatst en de halzen van de twee zaldcen
worden samengeknoopt. Ms de zakken worden gecontroleerd neemt men slechts zwemmende
vissen wan in blauw water. De zak met cocaine-water is niet zichtbaar 20.
Om de situatie in Nederland te bepalen is bij het eerder genoemde onderzoek
naar koppelingen met commune delicten, tevens gekeken naar koppelingen
met de drugshandel. Bij de steekproef werd bij een persoon een PV
opgemaakt met betrelddng tot een overtreding van de Opiumwet Bij dezelfde
persoon werden tevens enkele overtredingen van de Vuurwapenwet (VVVW)
geconstateerd. Uit een opsporingsonderzoek is tevens nog een combinatie
dierenhandel-henneplcwekerij bekend.
Op grond van deze gegevens en de resultaten van de interviews moet
geconcludeerd worden dat de dierenhandel op Nederlands grondgebied
slechts incidenteel verstrengeld lijkt te zijn met drugshandel.
Verschillende respondenten geven aan dat er in het dierenhandelscircuit wel
rnogelijkheden worden geboden om dierenhandel met drugshandel te
combineren, omdat de meeste diersoorten uit landen komen waar ook drugs
geproduceerd of verhandeld worden. De keuze is afhankelijk van
persoonlijke normen en waarden. De meeste respondenten vinden
drugshandel te ver gaan.
De handelaren die de dierenhandel wel met drugs combineren zijn de eerder
genoemde "goudzoekers": mensen die zich met alle handel bezighouden als
het maar geld oplevert. De respondenten zijn van mening dat deze personen
het dierenhandelscircuit zullen verlaten, zodra ze kermis gemaakt hebben met
het zeer "gemalckelijke geld" van de drugshandel. De dierenhandel zou voor
deze mensen te veel moeite kosten. Koppelingen met wapen-, vrouwen- of
afvalhandel zijn tijdens het veldwerk niet naar voren gekomen.

§8.5. Samenvatting
De dierenhandel heeft een specifieke structuur, die het best vergelijkbaar is
met andere vonnen van milieucriminaliteit. De voornaamste specifieke
kenmerken voor de dierenhandel die aan de hand van een vergelijking met de
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drugshandel naar voren zijn gekomen zijn: het collectieve rechtsgoed, de
regulatie door middel van een vergunningensysteem, bestaan van een legale
en illegale handel, de slechte herkenbaarheid van illegaliteit, weinig overlast
voor de samenleving, de minder professionele of beroepsmatige criminaliteit,
de flexibele netwerkstructuur met projectmatige samenwerking, weinig
allochtonen aanwezig en de potentieel grote afzetmarkt.
Tijdens het vergelijkend onderzoek is gebleken dat de dierenhandel het best
overeenkomt met de illegale afvalhandel. De voornaamste overeenkomsten
zijn de administratieve afhankelijkheid van de wetgeving, het collectieve
rechtsgoed en het ontbreken van een centraal coordinatie-informatiepunt voor
de totaal plaatsvindende handel. De dierenhandel is wel in het bezit van een
centrale registratie van vergunningplichtige handel. De registratie van fok en
kweekresultaten, het aantal actieve handelaren en niet-vergunningplichtige
legale handel ontbreekt echter.
Tijdens het onderzoek is tevens aandacht besteed aan de eventuele
verstrengeling met de andere vormen van criminaliteit. Bij een steekproef van
50 handelaren bleek dat, uitgezonderd de overtredingen van de
natuurbeschermingswetgeving, 25% tevens voor andere overtredingen of
misdrijven zijn geverbaliseerd, varierend van diefstal, heling tot zware
mishandeling. De aanvang van de delicten begint op de gemiddelde leeftijd
van 42 jaar. Dit is een opvallend hoge leeftijd. Dit kan mogelijk een indicatie
zijn van ontwikkeling van crimineel gedrag naar aanleiding van strengere
wetgeving en handhaving. In Nederland zijn nauwelijks koppelingen tussen
dierenhandel en drugshandel gevonden.
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Hoofdstuk 9

Dierenhandel en georganiseerde criminaliteit

A
In hoofdstuk 9 worth de vraagstelling beantwoord in hoeverre er bij de illegale
dierenhandel sprak is van de georganiseerde criminaliteit (vraagstelling subvraag
5). Het hoofdstuk is een concluderend hoofdstuk waarbij hoofdstuk 8 als
uitgangsbasis wordt gebruikt.
In §9.1. worden enkele van de thans gebruikte typeringen van de georganiseerde
criminaliteit besproken.
In §9.2. worden de criminaliteitskenmerken van de illegale dierenhandel besproken
en als bijzondere vorm van georganiseerde criminaliteit getypeerd.
In §9.3 worden de nadelen van het gebruik van criteria beschreven.
Hoofdstuk 9 wordt afgesloten met een korte samenvatting (§9.4)

§9.1. Typering van georganiseerde criminaliteit
Zoals in hoofdstuk 1 reeds is geschetst, is er de laatste jaren veel belangstelling voor
de "georganiseerde criminaliteit". Tot op heden is men echter nog steeds bezig om
dit fenomeen te definieren. Duidelijkheid in de veel gehanteerde term lijkt
noodzakelijk te zijn, om doelgetichter beleid inzake de bestrijding en de handhaving
van de "georganiseerde criminaliteit" te fortnuleren. In de discussie rondom
georganiseerde critninaliteit worden algemene omschrijvingen en kenmerken voor
het fenomeen gebruikt. Een bekende algemene omschrijving van het fenomeen
georganiseerde criminaliteit is die van het Bundeskriminalamt (BKA)I:
'Organisierte KriminalitAt 1st die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte
planmassige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von
erheblicher Bedeutung sind, wenn inehr als zwei Beteiligte auf langere oder
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unbestimmte Dauer arbeitsteilig.
1.

unter Verwendung gewerblicher oder geschaftsahnlicher Structuren,

2.

unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschiichterung geeignetet
Mine, oder

3.

unter Einflussnahme auf Politik, Medien, Offentliche Verwaltung, Justiz
und Wirtschaft zusammenwirken'.

In de praktijk wordt meer gewerkt met een omschrijving op basis van kenmerken
dan met een algemene definitie van het fenomeen. Het is echter moeilijk te bepalen
aan hoeveel kenmerken een criminele organisatie moet voldoen om onder de term
"georganiseerde criminaliteit" geclassificeerd te kunnen worden. Volgens de
informatie uit een CRI-notitie in 1988 bleek dat in Nederland van de 189 bekende
ctiminele groeperingen, slechts drie groeperingen alle kenmerken vertoonden 2. Met
"alle kenmerken" werd toen bedoeld: het hebben van een hierarchische structuur,
een intern sanctiesysteem, het witwassen van geld, corruptie en het begaan van
meerdere delicten. In de literatuur worden intussen overigens meer kenmerken
genoemd. Hieronder staat een opsomming van de thans aan te treffen kenmerken 3:
(1) Ms eerste wordt doorgaans de hierarchische structuur met taakverdeling
genoemd. Een dergelijke structuur suggereert stabiliteit en machtsposities. De
organisatie wordt verticaal van boven naar onderen geleid. Individuele personen
kunnen afhankelijk van hun specialisaties een eigen taak vervullen.
(2) Eigen aan een criminele organisatie zijn verder interne controle- en sanctiesystemen. Dit kenmerk is bekend van de mafia-structuren. Het duidt op een
absolute controle van de verschillende leden binnen de organisatie. Een strikte
discipline lijkt vereist om de participanten van de groep als het ware te dwingen zo
min mogelijk informatie aan derden door te geven. Het niet nakomen van de
afspraken wordt op eigen manier gesanctioneerd binnen de organisatie.
(3) Middels corruptie vindt doorgaans een verstrengeling plaats van praktijken van
de onderwereld met de bovenwereld. Ook worden bepaalde mensen beroepsmatig
geconfronteerd met, respectievelijk betrokken bij bepaalde vormen van criminaliteit.
Uiteraard hoeft dit geen aanleiding te zijn voor corruptieve bezigheden of
verwikkelingen.
(4) Intimidatie en omkoping van ambtenaren en collusie met legale fiscale
financiele organisaties worden toegepast. Dit kenmerk kan nauw verbonden zijn met
het kenmerk "corruptie". Mocht een ambtenaar niet vrijwillig mee willen werken aan
een bepaald project dan kunnen intimidatie en omkoping als (dwang)middelen
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gebruikt worden om als nog bepaalde wensen door te zetten.
(5) Door de groep worden meerdere delicten gepleegd.
Het algemene doel van een criminele organisatie is het zo snel mogelijk verIcrijgen
van veel geld. De flexibiliteit om dit doel te bereiken is groot. Hier nauw aan
gekoppeld is de variatie aan delicten die gepleegd lcunnen worden.
(6) De illegaal verlcregen inkomsten nopen tot witwassen. Het eenmaal uit
criminele activiteiten voortgekomen gewin zal op een onverdachte manier
ge1nvesteerd moeten worden.
(7) Naast de hierarchische structuur met sanctiesyteem worth regelmatig ook de

duur van samenwerking (meer dan drie jaar actief) genoemd als een van de
kenmerken van een criminele organisatie.

(8)

Cover firms. Gelinieerd aan het veilig witwassen van zwart geld zijn de

investeringen in "legate" bedrijven, instellingen of detailhandel. Op deze manier kan
snel en onopvallend de aflcomst van op criminele wijze verkregen gewin worden
uitgewist.
(9) Een laatste kenmerk dat genoernd wordt is geweld tegen andere criminelen. Het
voomaamste doe is het behalen of behouden van concurrentieposities op de
criminele marIct
In Nederland zal waarschijnlijk geen enkele criminele organisatie alle negen
kenmerken vertonen. Aan drugs gelieerde organisaties worden meestal
verondersteld de meeste van de genoemde kenmerken in zich te dragen. Zij worden
derhalve gezien als de prototype van georganiseerde criminele groepen. Toch ook
hier is een lcritische observatie noodzakelijk. Op grond van een veldonderzoek naar
de structuur en organisatie van de drugshandel in Amsterdam werd door Korf
(1993)4 het volgende geconcludeerd: "Zelden maken Amsterdamse drugshandelaren
deel uit van de door de CM gehanteerde defmitie van een" criminele ondememing";
met name grof geweld, corruptie hier te lande en een respectabele plaats in de
"bovenwereld" vormen zeldzaamheden.". Korf & De Kort (1990) 5 gaven na een
vooronderzoek de voorzichtige conclusie dat in Nederland vennoedelijk spralce is
van meer gedifferentieerde en flexibelere organisatievormen. Sommige onderlinge
verhoudingen bleken niet strict hierarchisch-verticaal maar zelfs tamelijk
democratisch. In een artikel in de Volkslcrant van mei 1995 kunnen volgens de
mening van criminoloog Bovenkerk 6, de thans gehanteerde misdaadsanalyses van
de politie maldcelijk leiden tot overdrijving en vertekening. Van syndicaten, met
piramidale handels- en gezagsstructuren zou geen sprake zijn7. Slort definieerde
reeds in 1988 groepscriminaliteit en georganiseerde criminaliteit als aparte
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fenomenen8. In het eerste geval wordt een groep criminelen bedoeld die zich over
een bepaalde periode beroepsmatig en professioneel bezighoudt met het plegen van
een bepaald delict. Van georganiseerde criminaliteit wordt gesproken wanneer
criminele groepen zich bezighouden met meerdere delicten. In 1993 spreekt van de
Bunt over organisatiecriminaliteit9.
De laatste tijd heeft de discussie een wenteling ondergaan. Niet alles wordt zonder
meer met georganiseerde criminaliteit betiteld. Diverse vormen van
groepscriminaliteit worden nauwkeuriger onderzocht en beschreven. Er lijkt een
tendens te ontstaan, waarbij elke vorm van criminaliteit apart wordt bezien naar
aanleiding van specifieke problemen en kenmerken.
Dit onderzoek vindt het beste aansluiting bij een analyse uit de sociologische
discipline. McIntosh (1975) onderscheidt de organisaties van beroepsmisdadigers
in vier groepen: de bende-, de gilde- , de project- en de businessorganisatielo.
1- De bende-organisatie betreft een vrij stabiele groep criminelen, die hun
activiteiten uitvoeren onder een strikte hierarchische leiding met een bendeleider aan
het hoofd.
2- De gilde-organisatie kenmerkt zich door een kleine groep samenwerkende
criminelen, waar ieder individu op zich een gespecialiseerde criminele activiteit
verricht. De organisatie is horizontaal georganiseerd, waarbij elke specialist een
gelijkwaardige positie inneemt in de organisatie.
3- De project-organisatie houdt zich bezig met grootschalige misdaad
gebruilunakend van ingewikkelde technieken, planning en taakverdeling. Elk
misdrijf is een project op zich. De samenstelling van de groep is variabel, omdat zij
voor ieder project verschillend kan zijn.
4- De business-organisatie kent een hierarchische structuur tussen deelnemende
specialisten. Aan het hoofd staat een superieur. Slachtoffers weten van criminele
activiteiten af en accepteren dat. Deze structuur beschrijft in feite de organisatie van
de mafia.
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§9.2.De illegale dierenhandel als gelegenheids- en
projectmatige netwerkcriminaliteit.
Het distributienetwerk van de legale en illegale dierenhandel is piramidevormig,
waarbij de importeurs en exporteurs de top vormen. Zij zijn het kleinst in aantal. De
detailhandelaren vormen de basis en zijn het grootst in aantal. Bij de legale handel is
van een hierarchische structuur met taakverdelimg geen sprake. Elke handelaar werIct
met een eigen zelfstandige (eenmans)ondememing. De meeste ondememingen zijn
volstrekt legaal. Derhalve behoeft men in de dierenhandel geen dekmantel firma's te
gebruiken.
De legale en illegale handel die plaatsvindt in een samenwerkingsverband worden
gecoOrdineerd door sleutelfiguren, maar ook tiler is van een verticale hierarchische
machtsstructuur geen sprake. Participanten worden gezocht in het grote en
vertrouwde handelsnetwerk. Beraming en uitvoering van een illegale dierenhandel
met samenwerldngsverbanden kunnen het best worden gezien als een project
(McIntosh: project-organisatie). Individuele illegale projecten in de dierenhandel
kunnen gezien worden als gelegenheidscriminaliteit
Interne controle- en sanctiesystemen rijn in de dierenhandel aanwezig, mar hebben
eigen specifieke kenmerken. De meeste dreigementen zijn verbaal. Men kan elkaar
sanctioneren door geen zaken meer met elkaar te doen. Concurrentieposities lcunnen
hierbij een grote rol spelen. Inforrnatie over wat de concurrenten verhandelen,
wordt voornamelijk per telefoon of via het "roddelcircuit" vergaard.
Corruptie, intirnidatie en/of omkoping van ambtenaren komen in Nederland niet zo
van voor. Contacten met ambtenaren of verstrengelingen met de "bovenwereld"
vinden meer op basis van een goede verstandhouding of belangstelling plaats.
Groffe vormen van gedragsbeinvloeding zijn daarbij niet geconstateerdl I.
De malafide activiteiten in de dierenhandel bestaan uit een uitgebreid scala van
wetsovertredingen. De meeste delicten worden gepleegd om de dierenhandel toch
mogelijk te maken als de wetgeving geen ruimte biedt of als de handel conform de
regels niet meer loont
In de dierenhandel wordt nog veel handel gedreven volgens het "oude systeem van
bieden en afdingen". De meeste handel wordt zwart afgehandeld. Hierdoor is er
aanzienlijk zwart geld in omloop. Dit geld zou gemakkelijk in het bedrijf
geinvesteerd kunnen worden. Wat men met het zwarte geld doet, is niet tijdens dit
onderzoek naar voren gekomen.
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Criminaliteit rondom de dierenhandel dient los gezien te worden van het thans
gehanteerde concept van georganiseerde criminaliteit, ongeacht of het te beoordelen
fenomeen wel of niet aan een aantal van de opgesomde negen kenmerken voldoet.
De dierenhandel heeft immers zijn eigen specifieke kenmerken en vereist daarom
een daarop toegesneden aanpak. De criminaliteit die zich rondom de illegale en
malafide dierenhandel afspeelt is, afhankelijk of er voor individuele of groepsmatige
activiteiten is gekozen, het best te omschrijven als gelegenheidscriminaliteit
respectievelijk projectrnatige netwerkcriminaliteit. Bovendien is het gebruik van
bestaande door legale handelsactiviteiten verworven en onderhouden wereldwijde
netwerken kenmerkend voor grote projecten.

§9.3.Nadelen van een te eenzijdig concept van
georganiseerde misdaad.
Maatschappelijke fenomenen zijn niet een statisch gegeven, maar zijn onderhevig
aan ontwikkelingsprocessen door de tijd. De maatschappelijke zienswijze ten
opzichte van criminaliteit veranderen en ontwikkelen: waar aanvankelijk alleen de
mafia-structuren gebruikt werden als het prototype van georganiseerde criminaliteit,
ziet men momenteel een ontwikkeling gaande om ook van het prototype afwijkende
varianten van planmatige groepscriminaliteit te onderzoeken en als even
zorgwekkend te beschouwen.
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de kenmerken van georganiseerde
criminaliteit (zoals hierboven beschreven), worden gebruikt bij het vaststellen van
prioriteiteiten bij opsporing en handhaving. Het optreden tegen bepaalde
verschijningsvormen van strafbaar gedrag als een uitvloeisel van georganiseerde
criminaliteit, wordt gemakkelijk bepaald door de gevolgen die aan de al of niet
erkenning als georganiseerde criminaliteit worden verbonden. De discussies
rondom "nieuwe" vorrnen van criminaliteit (bijvoorbeeld milieucriminaliteit) in het
licht van de georganiseerde criminaliteit zijn hiervan sprekende voorbeelden.
Een al te strikt prioriteitenbeleid gebaseerd op de specifieke kenmerken van
georganiseerde criminaliteit kan echter andere vormen van (georganiseerde)
criminaliteit, die op het eerste gezicht minder schade lijken te berokkenen aan de
samenleving, uitsluiten.
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§9.4. Samenvatting
Over een algemene definitie respectievelijk omschrijving van kenmerken van de
georganiseerde criminaliteit is nog geen wetenschappelijke en maatschappelijke
consensus bereikt. De discussie wordt eenzijdig beheerst door de drugscriminaliteit
als prototype van de georganiseerde criminaliteit
De kenmerken en terminologie navolgend van §9.1 kan bij de illegale dierenhandel
samenwerking worden waargenomen met planning en taakverdeling tussen de
verschillende participanten in de groep. Een specifieke hierarchische
machtsstructuur is niet waar te nemen bij de dierenhandel. Wel zijn er altijd
personen die een meer of minder belangrijke rol spelen in het circuit. De duur van
de samenwerking is variabel en tevens afhankelijk van ervaringen tij dens legale
handelsactiviteiten. Uit de steekproef van handelaren bleek 25% geverbaliseerd te
zijn voor andere strafbare feiten dan overtredingen van de natuurbeschermingswet.
Kenmerken aLs interne controle- en sanctiesystemen komen in de dierenhandel wel
voor maar hebben een eigen karakter. De dierenhandel bestaat nit een legale en
illegale handel. Het legale bedrijf lcan indien nodig gemaldcelijk gebruikt worden als
dekmantel voor illegale activiteiten. Waar of hoe het zwarte geld in de dierenhandel
wordt witgewassen is tijdens dit onderzoek niet naar voren gekomen.
Ofschoon de critninaliteit in de dierenhandel in een aantal gevallen aansluit bij de
criteria van georganiseerde criminaliteit, is op grond van de resultaten van het
onderzoek aan te raden de criminaliteit rondom de handel in exotische dieren, als
onderdeel van de milieucriminaliteit, te bezien vanuit haar eigen kenmerken en
structuren.
Criminaliteitsvormen rondom de dierenhandel kunnen het best worden omschreven
aLs een combinatie van gelegenheidscrirninaliteit waar het individuele overtredingen
betreft, en projectmatige netwerk-criminaliteit waar het groepsactiviteiten betreft.
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Hoofdstuk 10
Conclusies

§10.1.Aanleiding, inbedding en uitvoering van het
onderzoek
Dit rapport is het resultaat van anderhalf jaar veldonderzoek naar de legale en
illegale dierenhandel in Nederland. Het onderzoek werd opgedragen en
gefinancierd door het Ministerie van Justitie. De aanleiding van het onderzoek
was een toenemende vraag naar informatie omtrent de dierenhandel als
onderdeel van georganiseerde zware milieucriminaliteit. In een recentelijk
afgesloten onderzoek naar diverse vormen van zware milieucriminaliteit dat is
uitgevoerd door het WODC/B&A, werd een hoofdstuk gewijd aan de wildlifemarkt. Eveneens zullen de vraagstellingen zoals in onderhavig rapport zijn
opgeworpen, aandacht krijgen in het zogeheten "CITES-project": een
samenwerkingsverband tussen justitie, politie, douane, en AID.
Dit onderzoek is een eerste veldonderzoek naar de dierenhandel en heeft
daardoor niet op voorafgaande onderzoeken op dit terrein kunnen steunen. De
inforrnatie in dit rapport is verkregen door documenten- en dossieronderzoek,
open bronnen onderzoek, participerende observatie en semi-gestructureerde
interviews. Tijdens het onderzoek is gesproken met handhavers,
natuurbeschermingsorganisaties, advocaten, adviseurs, dierentuinen,
onderzoeksinstituten, opvangcentra, liefhebbers, kwekers, detaillisten,
tussenhandelaren alsmede met importeurs en exporteurs. De nadruk lag op
mensen uit de praktijk. De meeste contacten werden gelegd met de
vogelhandel en de reptielen- en amfibieenhandel.
Het onderzoek is geconcentreerd op de structuren van de legale en illegale
dierenhandel, de samenstelling van de afzetmarkt en de typering van de
handelaren op de onderscheiden markten. De bevindingen van het onderzoek
worden besproken aan de hand van de eerste drie vraagstelLingen, die aan de
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onderzoeksopdracht ten grondslag liggen. De vierde vraagstelling betreft de
aanbevelingen voor verbetering om de illegale dierenhandel beter tegen te
gaan.

§10.2.Bevindingen ten aanzien van de vraagstellingen
I Um III
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek is besloten om een aantal
(sub)vraagstellingen jets duidelijker te formuleren. Tevens is besloten om een
aantal subvraagstellingen bij een andere hoofdvraagstelling onder te brengen.
Tijdens het onderzoek is de formulering van vraagstelling I foutief gebleken.
Aangezien in dit stadium te weinig zicht was op het onderscheid tussen de
begrippen legaal en illegaal, alsmede bonafide en malafide lijkt een betere
formuleting is de volgende: "Hoe zit de structuur van de legale en illegale
dierenhandel in elkaar, inclusief het grijze circuit".
De subvragen bij vraagstelling I kunnen vrijwel onveranderd worden
gehandhaafd. Zij zullen apart worden beantwoord. Voor de duidelijkheid za1
subvraag drie over de malafide en bonafide handel als eerste worden
beantwoord. De subvraagstellingen onder de aanduiding "Ad I&E" zijn onder
vraagstelling I geplaatst. Subvraag 5 van vraagstelling I is verplaatst naar
vraagstelling
Vraagstelling I
Hoe zit de structuur van de legate en illegale dierenhandel in
elkaar, inclusief het grijze circuit?
Subvraag 1: Waar liggen de grenzen van bonafide en malafide?
Wat is het verschil en hoe komt het tot stand?
Tijdens het onderzoek en in dit rapport zijn de volgende definities gehanteerd:
Onder legate dierenhandel wordt verstaan: handel in dieren volgens de
vastgestelde regels van of krachtens de natuurbeschermingswetten.
Under illegale dierenhandel wordt verstaan: handel in dieren in strijd met
de in de natuurbeschermingswetten of ter uitvoering daarvan vastgestelde geof verboden, in het bijzonder zonder de vereiste vergunning(en).
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Onder bonafide dierenhandel wordt verstaan: legale handel, maar ook
illegale handel in dieren waarbij geen opzet in het spel is en geen verdere
strafbare feiten worden gepleegd om concurrentievoordeel te behalen.
Onder malafide dierenhandel wordt verstaan: de handel in dieren waarbij
opzettelijk diverse strafbare feiten worden gepleegd om concurrentievoorde,e1
te behalen. De malafide handel kan zowel illegale handel al legale dierenhandel
omvatten.
De op concurrentievoordeel gerichte opzet alsmede het al dan niet gebruik
maken van andere vormen van criminaliteit al of niet in combinatie met
overtredingen van de natuurbeschermingswetten, zijn de factoren die de
grenzen bepalen mssen legaal, illegaal, bonafide en malafide.
Illegal en malafide kunnen elkaar overlappen. Malafide omvat echter meer
dan slechts strijdigheid met de natuurbeschermingswetten en vereist
bovendien een opzettelijk handelen om concurrentievoorde,e1 te behalen.

Subvraag 2: Hoe gestructureerd of georganiseerd is de legale en illegale
dierenhandel?
De legale dierenhandel in exotische dieren bestaat nit een groot intemationaal
netwerk. De vraagzijde in het Westen wordt grotendeels gevoed door aanbod
van dieren uit exotische landen. De Nederlandse dierenhandel is opgebouwd
uit maximaal drie distributieniveau's met een pyramidevormige
structuur: een klein aantal importerende of exporterende groothandelaren, de
tussenhandelaren en een omvangrijker aantal detailhandelaren. Hiertussen
bevinden zich kwekers en liefhebbers die zowel aanbieder als vrager zijn. De
pyramidevorm van de distributiemarkt heeft echter niets te maken met een
hierarchische verticale machtsstructuur. De meeste dierenhandelaren opereren
als individuele ondememer, die eventueel enkele personeelsleden of
familieleden als werknemer inschakelen. Samenwerking tussen handelaren
zowel bij legale als illegale handel berust op een zorgvuldige afweging
tussen kosten en baten, waarbij verschillende stimulerende en remmende
factoren een rol kunnen spelen. Deze factoren, die in hoofdstuk 6 zijn
omschreven en in subvraag 3 in het kort worden opgesomd, kunnen bij een
handelaar een rol spelen bij de beslissing of hij zijn handel legaal, illegaal,
ofwel met behulp van het plegen van andere strafbare feiten laat verlopen, om
meer profijt te hebben van de handelstransactie en/of om de handel minder
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riskant te laten verlopen. Bij illegale hande1 wordt gebruik gemaakt van de
bestaande (soms jarenlange) contacten uit het legale handelscircuit. De
structuur van het illegale netwerk is derhalve dezelfde als die van het legale
netwerk.

Subvraag 3: Hoe komen de legale en illegale netwerken tot stand en hoe
worden deze onderhouden?
Het legale netwerk wordt door dierenhandelaren zelf opgebouwd ten behoeve
van de handel. Het netwerk wordt door henzelf, door familieleden of goede
kennissen onderhouden. Dit zelfde netwerk kan aangewend worden voor de
illegale handel.
De totstandkoming van legale of illegale handel met of zonder samenwerking
met andere handelaren is een afwegingsproces waarbij verschillende factoren
een rol spelen. Kort samengevat kan worden gesteld dat:
•Samenwerking vooral wordt bepaald door transport, wetgeving en
handhaving alsmede de publieke opinie.
•De motivaties voor illegale handel zijn de hogere winsten, de slechte
wetgeving ("zich geslachtofferd voelen"), behoud van concurrentieposities,
verzameldrang, aanwezige gelegenheden, vergelijking met anderen ("een
ander doet het ook"). Individuele netwerken, individuele financiele
draagkracht en saamhorigheidsgevoel kunnen hierbij een extra rol spelen. Hoe
groter het netwerk en hoe groter de financiele draagkracht van een handelaar,
des te meer contacten heeft hij om een illegaal netwerk op te starten en de
kosten daarvan te dragen. Door afweging van bovengenoemde factoren komt
de keuze voor legale of illegale samenwerking tot stand.
Uit het onderzoek blijkt dat strengere wetgeving en handhaving geen
doorslaggevende reden is om van illegale handel af te zien. De strengere
wetgeving en handhaving kunnen zelfs een extra stimulans vormen om
illegaal te handelen. De wetgeving en handhaving worden door het grootste
gedeelte van het dierenhandelscircuit als zeer onrechtvaardig beschouwd en
met name het gevoerde beleid als zeer inconsequent en onzorgvuldig. Men
voelt zich als het ware een slachtoffer van de strenge wetgeving en
onzorgvuldig beleid. Een hieraan gekoppeld gevoel van saamhorigheid geeft
nog een extra motivatie voor samenwerldng. De mate van organisatie en de
keuze voor illegaliteit (en malafiditeit) correspondeert met de mate van
185

bestrijding. Samenwerking, illegaliteit of gebruik van andere strafbare feiten
(malafide handelingen) lijken vaak een meer voor de hand liggend antwoord
op strengere wetgeving en handhaving dan van de handel af te zien. Zoals een
respondent het gevoel doeltreffend formuleerde: "Als het niet kan zoals het
moet, dan moet het maar zoals het kan!"

Subvraag 4: Wat zijn de oorzaken van de verstrengeling van de legale en
illegale handel?
De legge en illegge dierenhandel zijn met elkaar verstrengeld omdat in beide
gevallen gebruik wordt gemaakt van hetzelfde handelsnetwerk. De legale en
illegale bedrijfsvoering lopen daarbij door elkaar heen. In het gehele
handelscircuit worden mensen aangetrokken die specifieke expertise in het
handelscircuit kunnen introduceren of bepaalde handelingen bij de
dierenhandel kunnen vergemakkelijken of ondersteunen. Het gaat daarbij met
name over kennis van soorten, logistiek, transport, huisvesting, handhaving
en wetgeving, enzovoorts. De dierenhandel heeft reeds een aanzienlijk aantal
van dergelijke contacten om zich heen geschaard.
Door het gebruik van ondersteunende critninele activiteiten lijken de legale en
de illegale dierenhandel extra verstrengeld. Het "grijze circuit" wordt
gecrederd door de hierboven onder subvraag 3 opgesomde factoren.

Subvraag 5: Wat is de omvang van de (iRegale) dierenhandel?
Zowel bij de legale als de illegale handel in exotische diersoorten is de
omvang alleen te geven aan de hand van indicaties. Over de legale, nietvergunningplichtige handel zijn geen registraties voorhanden en
dientengevolge geen cijfers bekend. De legale vergunningplichtige handel
wordt wel centraal geregistreerd. Per jaar worden hier gemiddeld 15.000
vergunningen gehonoreerd. Geschat wordt dat er in Nederland per jaar voor
300.000 dieren en 4,9 miljoen planten vergunningen worden aangevraagd.
87% van de vergunningen wordt aangevraagd door de handelaar. Van de
aangevraagde vergunningen door de dierenhandel is 72% afkomstig uit de
vogelhandel, 18% uit de reptielenhandel, 1% uit de zoogdierenhandel en 9%
uit de plantenhandel.
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De omvang van de illegale handel kan slechts aan de hand van de beschikbare
cijfers ingeschat worden door middel van een extrapolatie van het aantal
inbeslaggenomen dieren per jaar. De aantallen liggen gemiddeld rond enkele
duizenden vogels per jaar, tienduizenden reptielen en amfibieen, duizenden
koralen, honderd primaten en enkele tientallen andere zoogdieren. Inschatting
van de omvang van de malafide handel, waaronder tevens illegale handel
gepaard gaande met opzettelijk strafbaar gedrag met het oog op
concurrentievoordelen wordt verstaan, maar ook de legale, door op
concurrentievoordeel gerichte strafbare feiten begeleide handel, is in het
tijdsbestek van het onderzoek onmogelijk gebleken. De omvang van de
malafide handel is waarschijnlijk aanzienlijk ruimer dan de illegale handel,
zoals uit de branche zelf verluidt

Subvraag 6: Wat is de rol van Nederland in de mondiale dierenhandel?
Uit het veldonderzoek blijkt dat Nederland nog steeds een belangrijk land is
voor de dierenhandel. De combinatie van eeuwenlange handelsbetrekkingen,
de volkseigen handelsgeest, de centrale lokatie en de goede infrastructuur
maakt Nederland aantrekkelijk voor lucratieve handelsactiviteiten. Vanuit
Nederland worden vele exotische diersoorten gedistribueerd naar andere
Europese landen, naar Amerika of naar rijke Oosterse landen. Ofschoon men
er vanuit gaat dat Nederland een belangrijke doorvoerfunctie vervult in
Europa, zijn hiervoor uit de recent geregistreerde vergunninggegevens slechts
indirekt aanwijzingen te vinden. De aanvragen voor re-export en export
tezamen komen op het dubbele uit van het aantal aanvragen voor
importvergunningen. Dit kan verband houden met goede kweekresultaten in
eigen land die vervolgens geexporteerd worden, maar misschien gaat
hierachter ook een aanzienlijke illegale import schuil welke vervolgens (deels)
wordt geexporteerd met vergunningen.

Subvraag 7: Zijn er wettelijke regelingen in het buitenland en hoe is de
handhaving en naleving daarvan?
Alle aan CITES verbonden lidstaten hebben zich verplicht om aan de
voorschriften van deze Conventie te voldoen. Een groot deel van de nationale
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wetgevingen met betrekking tot de regulering van de handel in bedreigde en
beschermde dier- en plantesoorten komen dientengevolge in beginsel met
elkaar overeen. De verschillen liggen in het gevoerde beleid omtrent
vergunningverlening en handhaving. Om een beter inzicht te krijgen in de
buitenlandse situatie is contact opgenomen met Singapore, mede omdat dit
land een belangrijke doorvoerfunctie lijkt te vervullen. De informatieuitwisseling heeft echter niet meer opgeleverd dan inlichtingen over de
nationale wetgeving omtrent de regulering van de exotische dierenhandel.
Informatie omtrent gevoerd beleid en optreden in concrete gevallen van
wetsovertreding werd niet verstrekt. Door Singapore zijn eerder ook enkele
verzoeken om rechtshulp ten behoeve van de Nederlandse opsporing en
vervolging afgewezen. Informatie over de handhaving en naleving van de
voor dit onderzoek relevante wetgeving is derhalve niet voorhanden.
Vraagstelling II
Hoe zit de afzetmarkt in elkaar?
Bovenstaande vraagstelling is onverartderd gebleven en zal aan de hand van
de vier subvragen worden beantwoord. Subvraag 1 en 4 zijn samengevoegd.
Subvraag 1: Wat is de afzetmarkt?
Subvraag 4: Wie is de afnemer?
De afzetmarkt voor exotische dieren in Nederland is te onderscheiden in een
vijftal vraagmarkten, wanneer de optredende marktpartij als
onderscheidingscriterium ten grondslag wordt gelegd. Op deze basis kan
verschil worden gemaakt tussen de markten voor dierentuinen (dierenparken),
laboratoria (onderzoeksinstituten), commercie (media), musea en
particulieren. De particuliere markt kan verder worden verdeeld in een viertal
typen: houders van gezelschapsdieren, liefhebbers, kwekers, verzamelaars
van opgezette (dode) dieren.

Subvraag 2: Wat is de rol van de afzennarkt voor de handel en hoe groot is
deze rol?
De rol van de grote Nederlandse dierentuinen als partij op de afzetmarkt voor
exotische dieren wordt kleiner. Men streeft naar een zelfverzorgend gesloten
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circuit om de dierentuincollecties instand te houden. Kleine dierentuinen en
dierenparken maken hiervan (nog) geen deel uit.
De grote Nederlandse laboratoria trachten eveneens meer zelfverzorgend te
worden door gebruik te maken van eigen nakweekdieren. De kleinere
laboratoria maken daarentegen nog regelmatig gebruik van de handel, met
name als het niet reguliere proefdiersoorten bereft.
De aanschaf van exotische dieren voor commercieel gebruik, zoals circussen
of media, komt in Nederland nauwelijks voor. De opnames voor de in
Nederland vertoonde reklamespots met exotische dieren worden in het
buitenland opgenomen.
De musea vragen overwegend dode dieren of onderdelen van dode dieren.
De grootste rol op de afzetmarkt voor exotische dieren spelen de particulieren.
Als eerste groep worden de houders van gezelschapsdieren onderscheiden. Zij
zijn een belangrijke component van de afzetmarkt omdat deze groep zeer
omvangrijk kan zijn. In principe kan iedereen uit de samenleving een exotisch
dier aanschaffen. De precieze omvang is moeilijk te schatten, omdat tijdens dit
onderzoek geen marktonderzoek is gedaan naar de daadwerkelijke behoefte
aan exotische huisdieren bij deze groep van particulieren.
Een tweede groep die onderscheiden wordt zijn de liefhebbers, een derde de
kwekers of fokkers. Het liefhebbers- en kwekers of fokkerscircuit loopt door
elkaar heen. Zij hebben eveneens een groot aandeel op de vraagmarkt. Hun
omvang wordt geschat op 48.000 vogelkwekers en -liefhebbers; 9.000
kwekers en liefhebbers van reptielen en 800 fokkers en liefhebbers van
exotische zoogdieren. Het bezit en de aanschaf van exotische dieren bij de
onderscheiden groep wordt ondersteund door een aantal doelgerichte en vaak
gedreven motieven: hobbyisme, verzameldrang, bijverdiensten,
bloedverversing, etc..
Het houden van exoten als statussymbool of als profilering komt bij alle drie
deze groepen van particulieren voor, maar met name bij de tijdelijke bezitters.
De vraag naar exotische dieren door particulieren lijkt toe te nemen.
De verzamelaars van (dode) opgezette dieren vormen een kleine groep van
hobbyisten in Nederland. De dieren kunnen gevonden zijn in de vrije natuur
of zijn afkomstig van dierentuinen, particulieren, opvangcentra of het
handelscircuit.
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Subvraag 3: Hoe functioneren deze afzetmarkten?
Dierentuinen en laboratoria werken ten opzichte van enkele jaren geleden niet
vaak meer met een diermakelaar. Deze zogenoemde broker fungeert als
bemiddelaar tussen instanties, zoals dierentuinen en laboratoria, en het
dierenhandelscircuit. De diermakelaar of broker zorgt voor binnenlands of
grensoverschrijdend vervoer, bemiddeld bij de aanschaf van nieuwe
dierentuindieren, bemiddeld bij surplusdieren, etc.. Brokers bieden hun
diensten uit zichzelf aan, maar dierentuinen en laboratoria kunnen hen ook zelf
benaderen.
Het gebruik van een broker is bij de grote dierentuinen gedaald tot 5% van het
totaal aantal transacties die per jaar plaatsvinden in een dierentuin. De grote
laboratoria hebben alleen nog contacten met brokers bij een eventueel
overschot aan dieren: surplus-dieren. Bij kleinere laboratoria zijn ook
rechtstreelcse contacten bekend met het handelscircuit voor de aanschaf van
met name minder reguliere proefdieren. Musea betrekken hun dieren
voornamelijk van dierentuinen, particulieren of van preparateurs.
Bij de particuliere vraagmarkt verloopt de afzet verschillend. De houder van
gezelschapsdieren betrekt het exotische dier van de detailhandel of in enkele
gevallen van een kweker of fokker. De liefhebbers en kwekers zijn actieve
vragers en aanbieders, die onderling maar ook met de dierenhandel hartdelen.
De vrager van opgezette dieren is afhankelijk van het aanbod, waarbij men
overigens wel actief kan zoeken naar aanbod.
Vraagstelling III
Is het mogelijk een soort structuurschets op te stellen van de
verschillende typen handelaren en hun organisatie?

In hoofdstuk 5 zijn structuurschetsen gegeven van verschillende participanten
van de distributiemarkt in Nederland, te weten: de groothandelaar c.q.
importeur/exporteur, de diermakelaar c.q. broker, de tussenhandelaar, de
lcweker, de liefhebber en de detailhartdelaar. Hierbij is de structuur van de
legale handel als uitgangspunt genomen. De structuur van de illegale handel
is in feite identiek, omdat dezelfde handelaren optreden en het bestaande
handelsnetwerk voor zowel legale als illegale activiteiten wordt ingeschakeld.
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Subvraag 1: Hoe komen misdadige organisaties in de dierenhandel tot
stand?
De ontwikkelingen in de omvang en ernst van de criminaliteit worden mede
bepaald door de mate en de manier van bestrijding. Normaliter wordt er van
uitgegaan dat een harder optreden de omvang van de criminaliteit doet
afnemen. Een omgekeerde relatie is gevonden bij de dierenhandel, hetgeen
trouwens overeenkomt met bevindingen ten aanzien van de drugshandel. Het
dierenhandelscircuit bevindt zich momenteel in het beginstadium van een
steeds verdergaande criminalisering. Vermoedelijk zal dit proces langzamer
verlopen dan bij de drugshandel, omdat de handel in dieren legaal en illegaal
kan plaatsvinden. Deze verstrengeling brengt een geheel eigen problematiek
met zich mee. Desondanks is ook bij de illegale dierenhandel te zien dat een
strenger overheidsbeleid tot een meer georganiseerd crimineel gedrag leidt. De
beslissingen tot illegaliteit en samenwerking middels gebruik van de bestaande
netwerken zijn het resultaat van een afweging van verschillende factoren. Bij
weinig risicofaktoren kan de illegale handel door 6en individu uitgevoerd
worden. Hoe meer factoren echter het succesvol verlopen van een
handelstransactie tegenwerken, hoe zorgvuldiger en geraffineerder wordt er te
werk gegaan en hoe meer wordt er samengewerkt.
De samenwerking (het tot stand komen van een organisatie) in de
dierenhandel is projectgebonden (projectmatige netwerkcriminaliteit)
en kan plaatsvinden naast de legale activiteiten. Tijdens een project wordt door
een aantal sleutelpersonen het netwerk samengesteld. Daarbij worden die
mensen uit het handelsnetwerk ingeschakeld waarvan men vermoedt dat het
project met hun steun de grootste kans van slagen heeft.

Subvraag 2: Hoe en waardoor worden deze organisaties onderhouden?
Subvraag 3: Hoe blijven deze organisaties gehandhaafd?
Een samenwerkingsverband wordt aangegaan met het doel bepaalde illegale
handelsactiviteiten te verrichten. Na beeindiging van een dergelijk project is de
taak vervuld. Ondertussen worden de contacten onderhouden door middel van
legale handelsactiviteiten. Sommige handelscontacten bestaan al tientallen
jaren. Voor een volgend project kan opnieuw een samenwerkingsverband
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worden opgebouwd uit de bestaande contacten. In de meeste gevallen wordt
een project geleid door dezelfde sleutelpersonen. Het al dan niet inschakelen
van bepaalde personen uit het netwerk in een bepaald project is grotendeels
afliankelijk van de grootte van het intemationale handelsnetwerk van een
handelaar die het initiatief neemt voor het project.

Subvraag 4: Verschillen deze organisaties van andere meer bekende
georganiseerde misdadige handelsvormen?
De organisatie bij de illegale dierenhandel vertoont overeenkomsten met
criminaliteitsvormen bij de illegale afvalltandel, te weten de aanwezigheid van
een legale en illegale handel, collectieve rechtsgoederen, administratieve
afhankelijkheid van de wetgeving, slecht georganiseerd centraal coordinatieinfonnatiepunt voor de handel. De opbouw van de organisatie lijkt stabiel
vanwege het wereldwijde handelsnetwerk voor de legale handel. De omvang
van de vraagmarkt is groot en de handel wordt bepaald door de specifieke
eigenschappen van het handelsprodukt. Bij de dierenhandel veroorzaakt de
lcwetsbaarheid van het handelsprodukt de noodzaak cm telkens weer nieuwe
dieren aan te schaffen.
Parallellen zijn ook voorhanden met de illegale handel in andere goederen,
zoals cultuurgoederen, welke eveneens beschermd worden door een
vergunningenstelsel.
In vergelijking met de handel in harddrugs, die door absolute verboden
gekenmerkt is, zijn overwegend verschillen aan te wijzen. De vorm van
projectmatige netwerkcriminaliteit, komt bij de drugshandel ook voor, maar
lijkt ten opzichte van de dierenhandel eerder uitzondering dan regel.

Subvraag 5: Wat zijn de drijfveren en motieven voor een handelaar om
illegaal te handelen?
Het motief van handelaren om samen te werken is gebaseerd op een kostenbaten analyse waarbij verschillende factoren tegen elkaar worden afgewogen.
De keuze voor legale of illegale handel wordt eveneens gebaseerd op een
afweging tussen deze in hoofdstuk 6 beschreven factoren. Ms voomaamste
motief bij het merendeel van de handelaren cm illegaal te handelen wordt
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volgens het veldonderzoek aangegeven onbegrip voor de bestaande
wetgeving, die nauwelijks aansluit bij de praktische bedrijfsvoering van de
dierenhandel en inconsequent beleid omtrent vergunningverlening en
handhaving. Men bedoelt hiermee dat beslissingen voor het onderbrengen van
bepaalde soorten bij een bepaalde beschermingsregiem nauwelijks aansluiten
op de situatie in de praktijk en het toekennen van vergunningen soms
gebaseerd lijken te zijn op willekeur. Dit met alle gevolgen voor het te voeren
handhavingsbeleid.

Subvraag 6: Hoe is de houding en het gedrag van een handelaar ten aanzien
van dierenhandel?
Voor veel handelaren is de basis van hun handelsactiviteiten de liefhebberij of
het voortzetten van een familiebedrijf. Zij zien de dierenhandel als een
volstrekt volwaardig beroep. Bij het merendeel van de handelaren ligt de
grens van de handel bij het overschrijden van welzijnsaspecten, omdat men
vindt dat elk mens dat met dieren omgaat verantwoordelijk is voor de
verzorging van zijn dieren. Dierenhandelaren die hun dieren slecht behandelen
of verzorgen worden in het dierenhandelscircuit niet gewaardeerd.
De keuze voor legale of illegale handel is afhankelijk van de normen en
waarden van die persoon. De beslissing voor legale en illegale handel kan
tevens per situatie verschillen, afhankelijk van eerder genoemde factoren.

Subvraag 7: Hoe hanteren handelaren dilemma's en conflicten?
Problemen die een therenhandelaar aantreft bij het verkrijgen van een bepaalde
beschermde diersoort kunnen worden opgelost door samenwerldng of
illegaliteit of beide samen. De stap naar illegaal handelen is voor de meeste
' handelaren vrij gemakkelijk omdat zij de wetgeving over het algemeen zeer
1
0 onrechtvaardig vinden. Een volgens de wet illegale handel vindt men zelf niet
'I .
illegaal, aangezien de illegaliteit van de handel wordt bepaald door de wet of
beter zoals men zelf zegt wat de beleidmakers van de wet maken. Men bedoelt
hiermee het eerder genoemde willekeurig en inconsequent gevoerde beleid.
Doordat men wettelijke verplichting, attitude en gedrag niet altijd met elkaar
kan verenigen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van cognitieve dissonantie
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reductie, waarbij waarheden verdraaid worden of feiten totaal anders worden
geinterpreteerd. Op deze manier probeert men een toch nog acceptabele
verldaring te geven voor het wederrechtelijke gedrag.

I

Subvraag 8: Is er sprake van georganiseerde criminaliteit in de dierenhandel?
Het bestaan van een legale hartdel naast een illegale handel, de aantasting van
een collectief in tegenstelling tot een individueel rechtsgoed, het complexe
vergunningensysteem, de kwetsbaarheid van het handelsgoed en de
onherkenbaarheid van illegaliteit voor de burgerij, maakt de illegale
dierenhandel tot een aparte vorm van platunatige criminaliteit
In bepaalde gevallen is in de dierenhandel sprake van een organisatie met
taakverdeling en samenwerking, ofschoon men het legale handelsbedrijf over
het algemeen alleen voert. De organisatie in de dierenhandel is groter en de
handelingen meer overwogen bij illegale activiteiten. Omdat men niet per
definitie samenwerkt, kan de samenwerkingsstructuur bij de illegale en
malafide handel in exotische dieren het best worden omschreven als
projectmatige netwerkeriminaliteit.
De problematiek rond de illegale/malafide dierenhandel vertoont veel
parallelliteit met de afvalcriminaliteit, maar minder met de georganiseerde
drugshandel. Een benadering van de illegale dierenhandel vanuit criteria van
de georganiseerde criminaliteit die georienteerd zijn op de drugshandel,
verwaarloost het eigen karakter van de illegale dierenhandel. De illegale
dierenhandel vindt projectgebonden plaats, maar werkt wel met wereldwijde
duurzame netwerken, die opgebouwd kunnen worden tijdens de lega1e
handelactiviteiten. De pyramidevormige opbouw van de drie
distributieniveaus heeft niets te maken met een hierarchische verticale
machtsstructuur. Men maakt gebruik van andere strafbare feiten, die zijn
gekoppeld aan het behalen van concurrentievoordeel bij de
dierenhandelsactiviteiten. De kenmerken van de georganiseerde critninaliteit,
waarbij interne en exteme sanctiesystemen, corruptie en intimidatie worden
genoemd, zijn in de dierenhandel sle,chts incidenteel waar te nemen. Los van
het feit of de dierenhandel wel of niet voldoet aan een aantal criteria van
georganiseerde criminaliteit, lijkt het het beste om de dierenhandel vanuit zijn
eigen karakteristieken te bezien.
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§10.3. Aanbevelingen
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?
Op vier gebieden (wetgeving, handhaving, aanbod- en vraagmarkt) worden
hieronder suggesties gegeven voor verbeteringen in de aanpak van de illegale
dierenhandel.
10.3.1. WETGEVING
Probleem: Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de voornaamste
problemen met de dierenhandel volgens de geInterviewden, voortvloeien uit
een gecompliceerde en gebrekkige wetgeving en het gevoerde

beleid.
Veel mankementen in de wetgeving zijn met de Wet Bedreigde uitheemse dieren plantesoorten, die op 1 augustus 1995 in werking is getreden,
ondervangen. Met name de mogelijkheid voor strengere straffen en de
invoering van een omgekeerde bewijslast lijkt een grote verbetering.
Consequent beleid voeren is het kernwoord voor een betere naleving van de
wetgeving: het schept duidelijkheid, geloofwaardigheid en meer vertrouwen
bij de doelgroep, die uiteindelijk deze wet moet navolgen.
De nieuwe wet is echter nog steeds gecompliceerd. Een minder ingewikke1de
en daardoor duidelijkere wet zou wellicht eerder door de dierenhandel
geaccepteerd worden en daannee effectiever zijn. Richtlijnen voor ringen of
andere vormen van individuele herkenning van dieren is ook in de nieuwe wet
slecht geregeld. Met name bij het gebruik van EG-certificaten (voor handel
tussen EG-landen), waarop tevens de namen van importeurs of exporteurs
niet vermeld worden, lijken de mogelijkheden om certificaten te verwisselen,
uit te wisselen of te verhandelen niet goed ondervangen.
Aanbevolen wordt de resultaten uit de handhavingspraktijk af te wachten en
periodiek te evalueren, waarbij alle partijen die met deze wet gewerkt hebben
worden betaken, inclusief de handel.
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10.3.2. HANDHAVING
Problem: Uit de resultaten van het onderzoek blijkt tevens dat de problemen
met de dierenhandel voortvloeien uit onvoldoende samenwerking en
communicatie tussen en onvoldoende kennis bij handhavende
instanties.
•De samenwerking tussen de handhavende instanfies is de laatste jaren enorm
gegroeid. Dit is een positief te waarderen ontwikkeling die vooral moet
worden voortgezet en uitgebreid, aangezien de bestrijding van de illegale
dierenhandel alleen goed mogelijk is door het samenbrengen van kennis en
informatie. Ben tweetal punten te weten informatie en motivatie kunnen
worden aangescherpt:
•Tij dens het onderzoek is de indruk ontstaan dat niet in alle
handhavingsinstanties en niet op alle niveaus van de handhaving de daar
werkzame personen gemotiveerd zijn voor de handhaving van de groene
wetgeving of over voldoende kennis beschikken. Goed informeren en
motiveren is een vereiste. Het CITES-project heeft hiertoe een eerste aanzet
gegeven in de goede richting.
Aanbevolen wordt een intern programma op te stellen voor scholing of
bijscholing van de functionarissen van de diverse instanties die met de groene
wetgeving te maken hebben of krijgen.
•De vergunningverlenende instantie kan als centraal informatiepunt van
vergunningverlening een extra ondersteunende functie hebben. Om de
tijdspanne tussen het signaleren van nieuwe ontwikkelingen in de
dierenhandel en de bestrijding van de illegale talc daarbinnen zo ldein mogelijk
te maken, is tijdige "up to date" informatie essentieel. Het niet tijdig gereed
zijn van jaarrapporten en het uitstellen van invoer van nieuwe
automatiseringssystemen werken erg belemmerend. Door effectiever gebruik
te maken van beschikbare informatie, kan deze doelgerichter worden gebruikt
voor controle, opsporing en handhaving.
Aanbevolen wordt om bij de vergunningverlenende instantie doorlopend
onderzoek te laten plaatsvinden naar verschuivingen, trend-ontwikkelingen en
andere kenmerken van de dierenhandel, hetgeen gebruikt kan worden voor
opsporing en handhaving.
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Probleem: voor de deponering van inbeslaggenomen dieren is weinig
officieel geregeld. Hierdoor ontstaan situaties dat ambtenaren oneigenlijke
taken op zich moeten nemen, dieren soms willekeurig gedeponeerd worden,
dieren weer in het handelscircuit terecht komen, dieren tijdens deponering
sterven, dierenhandelaren grote schadeclaims doen bij de overheid, etc..
-Een verantwoorde aanpak voor deponering van inbeslaggenomen dieren zou
geintroduceerd moeten worden. De huidige situatie is dat handhavers een
groot deel van hun tijd moeten spenderen aan deponering. De deponering van
dieren heeft beleid en coordinatie nodig. Door een betere coordinatie kan
worden voorkomen dat geconfisceerde dieren weer terugkomen in het
handelscircuit. Ook zal grootschalige sterfte bij deponering kunnen worden
voorkomen. Opschudding alsmede hoge schadeclaims kunnen hiermee
worden vermeden, althans verminderd.
Er wordt aanbevolen als volgt te werk te gaan:
In de eerste plaats moet men een keuze maken of geconfisceerde dieren
centraal opgevangen moeten worden of verspreid over een aantal bestaande
opvangcentra. Het eerste alternatief van centrale opvang vraagt om een
algehele omwenteling, waarbij de overheid volledig zorg gaat dragen voor
geconfisceerde dieren. Daartoe zal nieuwe accommodatie moeten worden
gebouwd en zullen hiervoor opgeleide mensen moeten worden aangetrokken.
Het tweede alternatief, het gebruik van reeds bestaande opvangcentra, ligt
dichter bij de praktijksituatie. Een aantal veranderingen zullen moeten
plaatsvinden:
-Een aantal geschikte opvangcentra moeten worden geselecteerd, elk met een
eigen specialisatie. Alleen deze opvangcentra kunnen worden gebruikt voor
deponering door de overheid.
-De opvangcentra die door de overheid worden gebruikt voor deponering
dienen ook financieel ondersteund te worden door de overheid.
-De opvangcentra moeten centraal gecoordineerd worden.
-De overheid stelt eisen aan: huisvesting, opleiding, voeding, omgang met het
handelscircuit, definitieve afhandelingen voor eindbestemming van de dieren,
etc..
De huidige situatie van vijf verschillende voedselcommissarissen die belast
zijn met de deponering van dieren is onwerkbaar. Deponering van
geconfisceerde dieren moet snel en efficient plaatsvinden. De deponering van
dieren kan het best door twee of drie landelijk opererende deskundigen
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worden uitgevoerd. Zij moeten nauw samenwerken met de betrokken
handhavers en de geselecteerde opvangcentra. Sterfte of andere ongewenste
neveneffecten kunnen hiermee tot e,en minimum worden beperkt. Zij moeten
verder een centrale registratie bijhouden van alle inbeslaggenomen en
gedeponeerde dieren.
10.3.3. AANBODMARKT
Probleem:
Gezien de motieven voor illegale handelingen zullen de reacties op een
strengere wetgeving en handhaving hevig zijn. Fen verdere critninalisering
van het dierenhandelscircuit behoort tot de mogelijkheden. Daardoor kan een
onbedoeld tegenovergesteld resultaat worden bereikt. Bij de bestrijding van de
illegale dierenhandel zoelct men momenteel te eenzijdig de oplossing bij een
strengere wetgeving en handhavimg.
•Het dierenhandelscircuit biedt voldoende aanknopingspunten voor een
tweesporenbeleid. Naast het spoor van wetgeving en handhaving zou als een
tweede spoor kunnen worden gestreefd naar een goed georganiseerde en
centraal gecoOrdineerde handelsmarkt die zich voor een groot deel zelf kan
reguleren. Door het versterken van de concurrentiepositie van de legale markt
km de illegale handel aangepakt worden. Daarbij moet zorgvuldig rekening
worden gehouden met de bestaande concurrentieposities, onderlinge
verhoudingen en verstrengelingen. Bovendien zou gewaalct moeten worden
dat de toegang tot de markten niet gesloten wordt. Aanbevolen wordt te
onderzoeken of de invoering van een produktschap voor exotische dieren en
planten, waarvan alle ondernemingen op de drie distributieniveaus van de
dieren- en de plantenhandel. lid dienen te worden, haalbaar is en een
oplossing kan bieden.
•Betere waarborgen voor de bonafide en legale dierenhandel zouden wellicht
bereilct kunnen worden door invoering van een verplicht vakdiploma om deze
handel te mogen uitvoeren. Daartoe is voldoende aanleiding voorhartden,
omdat men werkt met levende dieren. Bij gebruik van proefdieren tijdens
wetenschappelijk onderzoek, ook al betreft het slechts gedragsobservaties, is
naar geldend recht titans reeds een proefdierlcunde-certificaat vereist. Aan een
soortgelijk vakdiploma kan een zekere status worden toegekend. Tevens
kunnen daaraan voorwaarden worden gekoppeld als:
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-Centrale registratie.
-Een beroepscode met richtlijnen voor huisvesting, voeding, transport en
verdere welzijnsaspecten ten opzichte van dieren.
-Kwaliteits- en legaliteitsgarantie voor het handelsprodukt
-an inzichtelijke administratie.
-Bij het niet juist opvolgen van de gestelde voorwaarden kan het diploma
ingetrokken worden.
Aanbevolen wordt tot invoering van een verplicht vakdiploma voor de
(exotische) dierenhandel over te gaan.
•Het kweken of fokken van met uitsterven bedreigde diersoorten kan
gestimuleerd worden om de vraagmarkt te verzadigen. Wildvang zal hierdoor
niet meer nodig zijn. Uiteindelijk zou een zichzelf verzorgend gesloten
kweekcircuit kunnen ontstaan, zoals de ontwikkelingen in de dierentuinen
laten nen.
Aanbevolen wordt de volgende suggesties te overwegen:
De invoering van een verplichte kweekregistratie voor alle gekweekte of
gefokte soorten met centrale coordinatie.
De individuele herkenbaarheid van het dier blijft ook dan een vereiste. Het
gebruik van chips lijkt hiervoor momenteel het meest effectief. De wetenschap
kan mogelijk in de toekomst betere alternatieven bieden, die bovendien
kunnen worden toegepast bij kleinere diersoorten die niet geringd kunnen
worden of voorzien van een chip.
De expertise over het nakweken en fokken van bepaalde diersoorten dient
uitgebouwd te worden door verder (wetenschappelijk) onderzoek hieromtrent
te stimuleren.
10.3.4. VRAAGMARKT
Probleem: de consument moet weten waar men een dier 1;egaal kan
verkrijgen. Daarnaast zou men bij aankoop voorgelicht moeten worden over
de verzorging, maar ook de investering die men moet doen bij aanschaf van
een exotisch dier.
Campagnes zouden gestart kunnen worden om de consument voor te lichten.
Aanbevolen wordt de informatievoorziening op de volgende punten te
verbeteren:
•De samenleving zou deskundig voorgelicht moeten worden over de
consequenties van het houden van exotische dieren. Het meest voor de hand
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liggende informatiepunt is de detailhandel. De praktijk wijst uit dat dit niet
goed werkt. Bij eventuele oprichting van een produktschap voor exotische
dieren- en plantenhandel, zou de informatievoorziening aan het publiek een
belangrijke taak van deze bedrijfsorganisatie kunnen zijn.
•Een landelijk campagne kan overwogen worden.
•De samenleving moet weten waar men legaal exotische dieren kan verkrijgen
en hoe dit te controleren is. Te denken valt aan een soort ECO-keurrnerk.
Hierrnee kan een deel van de vraagmarkt verschoven warden naar de legale
handel.
Dergelijke voorlichtingscampagnes vereisen een deskundige voorbereiding en
een zorgvuldig marktonderzoek, die eveneens door een eventueel op te richten
produktschap voor deze markt verzorgd zou kunnen warden.

200

Samenvatting

Dit rapport is het resultaat van anderhalf jaar veldonderzoek naar de legale en illegale
dierenhandel in Nederland. Het onderzoek werd opgedragen en gefinancierd door het
Ministerie van Justitie. De aanleiding van het onderzoek was een toenemende vraag naar
informatie omtrent de dierenhandel als onderdeel van georganiseerde zware
milieucriminaliteit. De informatie in dit rapport is verkregen door documenten- en
dossieronderzoek, open bronnen onderzoek, participerende observatie en interviews.
Wetgeving
De voornaamste wetgeving ter regulering van de handel in 'bedreigde en beschermde dier- en
plantesoorten zijn de Wet bedreigde uitheemse diersoorten (BUD wet) en het In- en
uitvoerbesluit bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten (IUB BUDEP). Op 1 augustus
1995 is de nieuwe Wet bedreigde Uitheemse dier- en plantesoorten inwerldnggetreden die de
BUD-wet en het IUB BUDEP heeft vervangen. Hiermee wordt voldaan aan de Europese
richtlijnen en verordeningen.
De in-, uit-, doorvoer- en bezitsvergunningen worden verleend door het bureau CITES van
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De controle van de BUDEP-wet
wordt onder andere uitgevoerd door de douane, de Algemene Inspectie Dienst en de politie.
De welzijnscontroles worden uitgevoerd door de Rijksdienst keuring vices en vee (RVV).
Omvang

Nederland verwerkt gemiddeld 15.000 vergunningaanvragen per jaar voor de invoer, uitvoer
en doorvoer van vergunningplichtige dieren en planten. De omvang van de legale handel in
Nederland wordt geschat op 300.000 dieren en 4.7 miljaen planten per jaar. Van deze
vergunningaanvragen betreft 87% de commerciele dierenhandel. De aanvragen betreffen
vooral appendix II-soorten.
De omvang van de illegale dierenhandel is geschat op basis van gegevens van inbeslagnames
nit de controle en bandhaving. Geschat wordt dater gemiddeld :7.600 illegale dieren per jaar
Nederland binnenkomen. Dit houdt in dat de illegale handel in Nederland ruim

een vierde deel

bedraagt van de legale handel in dieren.
Vraagmarkt

De vraagmarkt in Nederland is onderscheiden in vijf markten, te weten: dierentuinen,
onderzoeksinstituten. muse.% commercie en particulieren.
De vraag naar exotische dieren door Nederlandse dierentuinen en onderzoeksinstellingen is
aan het afnemen door fokprogranuna's en initiatieven voor samenwerking.
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De vraagmarkt naar exotische dieren is het grootst bij particulieren. Bij particulieren wordt
onderscheid gemaakt in bouders van eezelschapdieren. liefhebbers. kwekers of fokkers en

verzamelaars van opgezette dieren . Uitgezonderd de verzamelaars van opgezene dieren lijkt
het particulierencircuit een soon continuum, waarbij men als !louder 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 gekenmerlct door impulsieve aankopen,
geringe kennis van de kopers, trendgevoeligheid en aankoop van kleine aantallen per keer.
De markt van liefhebbers en kwekers of fokkers wordt gekenmerkt door meer continue
doelgerichte aanscbaffen van specifieke (bijzondere) soorten, veel kennis van de kopers,
trendgevoeligheid, rote bereidheid om te investeren en aanschaf van grotere aantallen per
keer.
Structuur legale en illegale dierenhandel
De legale dierenhandel in Nederland bestaat uit maximaal drie distributieniveaus. De actoren
van de verschillende niveaus kunnen apart worden getypeerd, te weten importeurs en
=mem (geschatte omvang 50) en gjeugalsdams (geschatte omvang 5), nissenbandelaars
(geschatte omvang 200) en detailhandel (geschatte omvang 2500). Tevens zijn liefhebbers en
kwekers of fokkers a.ctief in de dierenhandel: zij zijn zowel kopers als aanbieders van bet
handelsprodulct (geschane omvang 60.000).
In de dierenhandel ktmnen grofweg een viertal specialisaties worden waargenomen, te weten

vogel,s. reptielen en amfibieen. zoogdiereu en xis= De onderscheiden specialisaties lcutmen
ellcaar ook overlappen.
Over het algemeen is iedere dierenhandelaar individueel a.ctief. Uit een steekproef blijkt dat
63% van de handelaren, die gebruik maken van een bepaalde rechtsvorm, georganiseerd is als
besloten vennootschap.
De motivatie voor samenwerldng in de dierenhandel is gebaseerd op een kosten/batenanalyse, waarbij de noodzaak tot samenwerking het grootst is bij een hogere exteme druk.
De voornaamste exteme factoren die deze druk vergroten zijn wetgevin g, Controle eu
hundhavine„ publieke opinie en transport.
De keuze voor illegale handel en/of samenwerking is het resultaat van een afweging van
verschillende nnotieven en de hierbovengenoemde externe faktoren. De belangrijkste

motieven zijn: geld, bezitsdrang, behoud van concurrentiepositie, geboden gelegenheid,
onduidelijke wetgeving en gevoerd beleid. Met name een strengere wetgeving en controle
kan de noodzaak tot samenwerken bevorderen. Met name geld, onduidelijke wetgeving en
irritatie over gevoerd beleid met betreklcing tot handhaving en vergunningverlening lijken
illegaliteit in de hand te werken.
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De voornaamste specifieke kenmerken voor de dierenhandel die aan de hand van een
vergelijking met de drugshandel en afvalcriminaliteit naar voren zijn gekomen zijn: het
collectieve rechtsgoed, de regulatie door middel van een vergunningensysteem, bestaan van
een legale en illegale handel, de slechte herkenbaarheid van illegaliteit, weinig overlast voor
de samenleving, de minder professionele of beroepsmatige criminaliteit en de flexibele
netwerkstructuur met projec1matige samenwerking.
Ofschoon de criminaliteit in de dierenhandel met een aantal criteria van georganiseerde
criminaliteit overeenkomt, is op grond van de resultaten van het onderzoek aan te raden de
criminaliteit rondom de handel in exotische dieren, als onderdeel van de milieucriminaliteit,
te bezien vanuit haar eigen ketunerken en structuren. Criminaliteit in de dierenhandel kan het
best betiteld worden als projectmatige netwerkeriminaliteit.

Illegaal en malafide
Het verschil tussen illegale en malafide dierenhandel is gelegen in enerzijds de afbakening
van de relevante nonnschendingen en anderzijds de mentale instelling waarmee de wettelijke
voorschriften worden geschonden.
Van malafiditeit wordt gesproken wanneer een dierenhandelaar opzettelijk met behulp van
rechtsschendingen zijn concurrentiepositie tracht te verbeteren; Van illegaliteit wordt
gesproken als de gepleegde rechtsschendingen de specifieke natuurbeschennings-wetgeving
betreffen.
Bij een steekproef van 50 handelaren bleek dat, uitgezonderd de overtredingen van de
natuurbeschenningswetgeving, 25% tevens voor andere overtredingen of misdrijven is
geverbaliseerd, varierend van diefstal tot zware mishandeling. De aanvang van de delicten
begint op de gemiddelde leeftijd van 42 jaar. In Nederland zijn nauwelijks koppelingen
gevonden tussen dieitnhandel en drugshandel.
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Summary

This report is the =suit of one and a half years of research into the legal and illegal trade in
endangered animal species in the Netherlands. What gave rise to the research was the
escalating demand for information concerning the trade in animals as part of serious,
organised, environmental crime. The information in this report was obtained by way of
documentation and file research, open source research, participating obeservation and
interviews.
Legislation
The principal legislation for the purposes of regulation of the trade in endangered and
protected animal and plant species consists of the Law on Endangered Exotic Animal species
(Wet bedreigde uitheemse diersoorten, or the BUD law) and the Import and Export decree for
Endangered Exotic Animal and Plant species (In- en uitvoerbesluit bedreigde uitheemse dieren plantesoorten, or the IUB BUDEP). The new Law on Endangered Exotic Animal and
Plant species, (Wet bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten), which has replaced the BUD
law and the IUB BUDEP, took effect on the 1st of August 1995. With this, there is
conformity to European guidelines and regulations.
The import, export and possession licenses are granted by the CITES bureau of the
Ministery of Agriculture, Controle of Nature and Fishery. The control of the BUDEP law is
carried out by the Customs, the General Inspection Service (Algemene Inspectie Dienst) and
the police. The welfare controls are performed by the State meat and the cattle inspection
service, (Rijksdienst keuring vices en vee, or the RVV).
Extent
Annually, the Netherlands processes on average 15.000 requests for licenses for the import,
export and transit of animals and plants that require licenses. The extent of the legal trade in
the Netherlands is estimated at 300.000 animals and 4.7 million plants per annum. Of these
requests for licenses, 87% pertains to the commercial trade in animals. The requests
especially concern appendix II animals.
The extent of illegal aacle in animals is estimated on the basis of data obtained from seizures
made in the line of control and maintenance. It is estimated that, on average, 87 600 illegal
animals enter the Netherlands per year. This means that the illegal trade in the Netherlands
amounts to one fourth of the legal trade in animals.
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The demand market
The demand market in the Netherlands can be divided into five markets, these being that of:
zoos. research institutes. museums. commerce and private persons.
The demand for exotic animals emanating from Dutch zoos and research institutes is
decreasing due to breeding programmes and initiatives for co-operation.
The demand market for exotic animals is the largest for pivate persons. Private persons can
be distinguished as keepers of pets (companionship animals), enthusiasts. nurseries or
breeders. and collectors of stuffed animals. With the exception of the collectors of stuffed
animals, the circuit for private persons seems to be a kind of continuum, in which the
keepers of pets can switch over to the category of the enthusiasts and from there to that of
nurseries or breeders of animals.
The market of keepers of pets is characterised by impulsive purchases, poor knowledge on
the part of the buyers, sensitivity to trends and purchases of small amounts at one time. The
market of enthusiasts and nurseries or breeders is characterised by more continuously focused
purchases of particular species, extensive knowledge of the buyers, sensitivity to trends, a
great willingness to invest and purchase larger amounts at one time.

Structure of the legal and illegal trade in animals
The legal trade in animals in the Netherlands consists of a maximum of three levels of
distribution. The actors of the different levels can be typified separately, namely that of
importers and exporters (estimated magnitude 50) and animal brokers (estimated magnitude
5), mediators (estimated magnitude 200) and retail trade (estimated magnitude 2500).
Enthusiasts and nurseries or breeders are also active in the animal trade: they are both buyers
ans suppliers of the trade product (estimated magnitude 60.000).
Crudely, a foursome of specialisations can be observed in the trade in animals, namely,
birds, reptiles and amphibians, mammals and exotic fishes. The distinguished
specialisations can also overlap.
In general, every animal trader is active individually. It appeared from a random test of
traders that function in a certain partnership, that 63% of the traders are organised as a
limited partnership.
The motivation for co-operation in the animal trade is based on a cost/price analysis,
whereby the necessity to co-operate is the greatest with a higher external pressure. The
predominant external factors that enhance this pressure are legislation control and
maintenance, public opinion and transport.
The choice for illegal trade and/or co-operation is the result of a Neighing of different
motives and the external factors named above. The most important motives are: money,
greed, the preservation of a competitive position, presented opportunity, vague legislation
and the pursued policy. Stricter legislation and control in particular can stimulate the
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necessity for co-operation. Money, vague legislation and irritation concerning the pursued
policy with the regards to maintenance and the granting of licenses in particular seem to
play into the hands of illegality.
The principal specific characteristics for the trade in animals that came forward on the basis
of a comparison with the drug trade and the waste crime are: the collective legal good, the
regulation by means of a licensing system, the existence of a legal and illegal trade, the
poor recognizability of illegality, the little nuisance caused for the society, the less
professional or business-like criminality and the flexible networkstructure with a projectlike co-operation.
Although the criminality in the animal trade corresponds to several criteria of organised
crime, it is to be recommended, on the basis of the results of the research to perceive the
criminality surrounding the trade in exotic animals, from within its own characteristics and
structures, as part of environmental criminality. Crime in the animal trade can best be
defined as proiect-like networIccriminality.
Illegal and maleficent

The difference between illegal and maleficent animaltrade lies on the hand in the defining of
the relevant normviolations and on the other hand in the mental attitude with which the
legal regulations are transgressed.
It can be spoken of malaficence when an animal trader tries to improve his competitive
position purposely by way of tonsgmssions of the law
It can be spoken of illegality if the perpetrated legal violations concern the specific nature.

preservation legislation,

It appeared from a random test of 50 traders that, with the exception of violations of the
nature-preservation legislation, 25% had also been booked by the police for other
misdemeanours or crimes, varying from theft, fencing to aggravated assault. The
commencement of the offences starts at the average age of 42. In the Netherlands, hardly any
links have been found between the trade in animals and the drug trade.
Recommendations

Suggestions will be made below for improvements in the approach to the illegal trade in
animals in four areas, namely, legislation, maintenance, supply and demand market.
-Legislation
Problem: The predominant problems with the animal trade, as an interviewresult of the
researchproject, are a result of complicated and inadequate legislation.
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•Many of the defects in the legislation have been removed by the law on Endangered Exotic
animal and plant species (Wet bedreigde uitheemde dier- en plantesoorten) that came into
effect on the 1st of August 1995.
>It is recommended that the results of the maintenance practice be awaited and periodically
evaluated, whereby all parties that have worked with this law are involved, including the
trade.
-Maintenance
Problem: Problems with the animal trade also result from inadequate co-operation and
communication and inadequate knowledge on the part of the maintaining authorities.
•The co-operation between the maintaining authorities has developed greatly in the last few
years. Two activities, namely that of information and motivation, can be improved upon:
>It is recommended that an internal programme be mounted up for the education or reeducation of the officials the various authorities who deal with or will deal with the green
legislation.
>It is recommended that a continuous research be performed by the license granting
authorities into shifting, development of trends and other characteristics of the trade in
animals, which can be used for investigation and maintenance.
•Problem: There is not much that is officially regulated for the depositing of confiscated
animals. Because of this, situations arise whereby civil servants have to take improper tasks
upon themselves, animals are deposited randomly, animals sometimes end up in the trade
circuit again, animals die during the depositing, animal traders sue the government with
huge indemnity suits, etc..
>It is recommended that a responsible approach to the depositing of confiscated animals be
introduced. The deposting of animals can best be perfomed by two or three experts operating
on a national scale.
-The supply market
Problem: Considering the motivations for illegal activities, the reactions to stricter
legislation and maintenance will be severe. Further criminalization of the animal trading
circuit is among the possibilities. In the combating of the illegal animal trade, the solution
is currently sought too one-sidedly in stricter legislation and maintenance.
>It is recommended that research be done as to whether or not the introduction of a
production organisation for exotic animals and plants, of which all the concerns on the three
levels of distribution of the animal and plant trade must be members, is feasible and can
offer a solution.
Better safeguards for a bona fide and legal animal trade could perhaps be obtained by the
introduction of an obligatory professional diploma in order to be able to practice this trade.
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The gro wing or breeding of animal species that are in danger of extinction must be
stimulated in order to saturate the demand market
-The demand market
Problem: the consumer must know where the legal animal can be obtained and how this can
be controlled.
>It is recommended that the information provisions for society improve by way of a
national campaign. A kind of "ECO-hall-mark" is conceivable. With this, a portion of the
demand market can be shifted to the legal trade.
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BIJLAGE 1.
Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora.

(Uit Brautigam, A.. CITES: A Conservation Tool. Fourth Edition. Fort
Lauderdale, november 1994).

Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Signed at Washington, D.C., on March 3, 1973

Article II

The Contracting States.
Recognizing that wild fauna and flora in their many beautiful
and varied forms are an irreplaceable part of the natural systems
of the earth which must be protected for this and the generations
to come:
Conscious of the ever-growing value of wiid fauna and flora
from aesthetic, scientific, cultural. recreational and economic
points of view;
Recognizing that peoples and States are and should be the
best protectors of their own wild fauna anci flora:
Recognizing, in addition. that international cooperation is
essential for the protection of certain species of wild fauna
and flora against over-exploitation through international trade:
Convinced of the urgency of taking appropriate measures
to this end:
Nave agreed as follows:

7.1indamentai ?rinsipicia
1. Appendix I shall include all species threatened with ertinction
which are or may be affected by trade. Trade in specimens of
these species must be subject to particuiarly strict reguiation
in order not to endanger further their survivai and must oniy
be authorized in exceptional circumstances.
2. Appendix II shall inciude:
(a) all species which although not necessarily now threatens:::
with extinction may become to unless trade :n specimens of
such species is subject to strict regulation :n order to lvoid
utilization incompatible with their aurvivai: end
(b) other species which mu be suciact to regulation in
order that trade in specimens of ;remain Jozcies referred :o
sub-paragraph (a) of this ,berograpn :71 y oe brought Jr.e r
effective control.
3. Appendix III shall include all acacias whicn an./ :2 3rr!
identified 3s being subject to regulation within its iurisciction
for the purpose of preventing or restricting axoloitation. arc'
as needing the cooperation or other aroes in :na control of
trade.
4. The Parties shall not allow trade in specimens of :spnies
included in Appendices 1. ii and Ill UC30: in accordance with
the provisions of the present Convention.

Article I
Dorfinitions
For the purpose of the present Convention, unless the context
otherwise requires:
(a) "Species" means any species. subspecies, or geographically separate population thereof;
(b) "Specimen" means:
(I) any . animal or plant, whether alive or dead:
in the case of an animal: for species includeci in
Appendices I end II. any readily recognizable part
or derivative thereof; and for species included in
Appendix III, any readily recognizable part or
derivative thereof specified in Appendix III in
relation to the species; and
(iii) in the case of a plant: for species included in
Appendix I, any readily recognizable part or derivative thereof; and for species included in Appendices II and III, any readily recognizable part or
derivative thereof specified in Appendices II and III
in relation to the species;
(c) "Trade" means export, re-export, import and introduction
from the sea:
(d) "Re-export" means export of any specimen that has
previously been imported:
(e) "Introduction from the sea" means transportation into
a State of specimens of any species which were taken in the
marine environment not under the jurisdiction of any State:
(f) "Scientific Authority" means a national scientific
authority designated in accordance with Article IX;
(g) "Management Authority" means a national management
authority designated in accordance with Article IX;
(ii)

Article Ii
A equiation 'T'aco in Specimens
of Species info:Laded in ...Ippensfid
1. All trade in specimens of species included in Appzir.::;;-;
shall be in accordance with the provisions of this Artic:a.
2. The export of any specimen of a 3133Cies included iropendix I shall require the prior grant and presentation cf
export permit. An export permit shall only be granted when
the following conditions have been mat:
(a) a Scientific Authority of the State of export has aciv ■ e.ed
that such export will not be detrimental to the survival of that
species:
(b) a Management Authority of the State of export is satisfied
that the specimen was not obtained in contravention of the
laws of that State for the protection of fauna and flora:
(c) a Management Authority of the State of export is satisfied
that any living specimen will be so prepared and shipped as to
minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment:
and
(d) a Management Authority of the State of export is satisfied
that an import permit has been granted for the specimen.
3. The import of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and presentation of an
import permit and either an export permit or a re-export certi-

(h) "Party" means a State for which the present Convention
has entered into force.
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(b) a Management Authority of the State of it-export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as
tortiinimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.
6. The introduction from the sea of any, specimen of a species
included in Appendix II shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A certificate shall only be granted when the following
conditions have been met:

ficate. An import Permit shall only be granted when the following conditions have been met:
(a) a Scientific Authority of the State of import has advised
that the import will be for purposes which are not detrimental
to the survival of the species involved;
(b) a Scientific Authority of the State of import is satisfied
that the Proposed recipient Of a living specimen is suitably
equipped to house and care for it: and
(C) a Management Authority of the State of import is satisfied
that the specimen is not to be Used for primarily commercial
Purposes.
4. The re-export of any specimen of a species included in
Appendix I shall require the prior grant and presentation of a
re-export certificate.. A re-export certificate shall only be
granted when the following conditions have been met:
(a) a Management Authority of the State of re-export is
Iatisfied that the specimen was imported into that State in
accordance with the provisions of the present Convention:

(a) a Scientific Authority of the State of introduction advises
that the introduction will not be detrimental to the survival of
the species involved: and
(b) a Management Authority of the State of introduction is
satisfied that any living specimen will be so handled as to
minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.
7. Certificates referred to in paragraph 6 Of this Article may
be granted on the advice of a Scientific Authority, in consultation with other national scientific authorities or. wnen
appropriate, international scientific authorities, in respect of
periods not exceeding one year for total numbers of specimens
to be introduced in such periods.

(b) a Management Authority of the State of re-export is
satisfied that any living specimen will be so prepared and
shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or
cruel treatment: and
(c) a Management Authority of the State of re-export is
satisfied that an import permit has been granted for any living
specimen.
5. The introduction from the sea of any specimen of a species
included in Appendix I shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A certificate snail only be granted when the following
conditions have been met:
(a) a Scientific Authority of the State of introduction advises
that the introduction will not be detrimental to the survival of
the species involved:
(S) a Management Authority of the State of introduction is
satisfied that the proposed recipient of a living specimen is
suitably equipped to house and care for it: and
(c) 3 Management Authority of the State of introduction is
satisfied that the specimen is not to be used for primarily
commercial purposes.

Ankle V
Regulation of Trade in Specimens
of Species included in Appendix 1111
1: All trade in specimens of species included in Appendix ill
shall be in accordance with the provisions of this Article.
2. The export of any specimen of a species included in Appendix Ill from any State which has included that species in
Appendix Ill shall require the prior grant and presentation of
an export permit. An export permit shall only be granted when
the following conditions have been met:
(a) a Management Authority of the State of export is satisfied
that the specimen was not obtained in contravention of the
laws of that State for the protection of fauna and flora: and
(b) a Management Authority of the State of export is satisfied
that any living specimen will be so prepared and shipped as to
minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.
3. The import of any•stecimen of a species included in Appendix III shall require, exceot in circumstances to which
paragraph 4 of this Article applies, the prior presentation of a
certificate of origin and, where the import is from a State which
has included that species in Appendix III, an export permit.
4. In the case of re-export, a certificate granted by the
Management Authority of the State of re-export that the
specimen was processed in that State or is being re-exported
shall be accepted by the State of import as evidence that the
provisions of the present Convention have been complied with
in respect of the specimen concerned.

Ankle IV
Regulation of Trade In Specimens
of Species included in Appendix II
1. All trade in specimens of species included in Appendix II
shall be in accordance with the provisions of this Article.
2. The export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the Prior grant and presentation of an
export permit. An export permit shall only be granted when
the following conditions have been met:
(3) 3 Scientific Authority of the State of export has advised
that such axport will not be detrimental to the survival of that
species:
(b) a Management Authority of the State of export is satisfied
that the specimen was not obtained in contravention of the
laws of that State for the protection of fauna and flora: and
(c) a Management Authority of the State of export is satisfied
that any living specimen will be so prepared and shipped as
to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.
3. A Scientific Authority in each Party shall monitor both the
export permits granted by that State for specimens of species
included in Appendix II and the actual exports of such specimens. Whenever a Scientific Authority determines that the
export of specimens of any such species should be limited in
order to maintain that species throughout its range at a level
consistent with its role in the ecosystems in which it occurs
and well above the level at which that species might become
eligible for inclusion in Appendix I, the Scientific Authority
shall advise the appropriate Management Authority of suitable
measures to be taken to limit the grant of export permits for
specimens of that species.
4. The import of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior presentation of either an export
permit or a re-export certificate.
S. The re-export of any specimen of a species included in
Appendix II shall require the prior grant and presentation of a
re-export certificate. A re-export certificate shall only be
granted when the following conditions have been met:
(a) a Management Authority of the State of re-export is
satisfied that the specimen was imported into that State in
accordance with the provisions of the present Convention: and

Ankle VI
Permits and Certificates
1. Permits and certificates granted under the provisions of
Articles III. IV, and V shall be in accordance with the provisions
of This Article.
2. An export permit shall contain the information specified in
the model set forth in Appendix IV, and may only be used for
export within a period of six months from the date on which it
was granted.
3. Each permit or certificate shall contain the title of the present
Convention, the name and any identifying stamp of the Management Authority granting it and a control number assigned
by the Management Authority.
4. Any copies of a permit or certificate issued by a Management Authority shall be clearly marked as copies only and no
such copy may be used in place of the original, except to the
extent endorsed thereon.
5. A separate permit or certificate shall be required for each
consignment of specimens.
6. A Management Authority of the State of import of any
specimen shall cancel and retain the export permit or re-export
certificate and any corresponding import permit presented in
respect of the import of that specimen.
7. Where appropriate and feasible • Management Authority
may affix a mark upon any specimen to assist in identifying the
specimen. For these purposes "mark" means any indelible
imprint, lead seal or other suitable means of identifying a
specimen, designed in such a way as to render its imitation by
unauthorized persons as difficult as possible.
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Article VII
Exemptions and Other Special
Provisions Relating to Trade
1. The provisions of Articles III, IV and V shall not apply to the
transit or trans-shipment of specimens through or in the
territory of a Party while the specimens remain in Customs
control.
2. Where a Management Authority of the State of export or
re-export is satisfied that a specimen was acquired before
the provisions of the present Convention applied to that
specimen, the provisions of Articles III, IV and V shall not
apply to that specimen where the Management Authority
issues a certificate to that effect.
3. The provisions of Articles III. IV and V shall not apply to
specimens that are personal or household effects. This
exemption shall not apply where:
(a)

in the case of specimens of a species included in
Appendix I, they were acquired by the owner outside his
State of usual residence. and ace being imported into
that State; or

(b)

in the case of specimens of species included in Appendix II:
(i)
they were acquired by the owner outside his State of
usual residence and in a State where removal from
the wild occurred:
(ii)

they are being imported Into the owner's State of
usual residence: and

(iii)

the State where removal from the wild occurred
requires the prior grant of export permits before any
export of such specimens:

unless a Management Authority is satisfied that the specimens
were acquired before the provisions of the present Convention
applied to such specimens.
4. Specimens of an animal species included in Appendix I bred
in captivity for commercial purpose, or of a plant species
included in Appendix I artificially propagated for commercial
purposes, shall be deemed to be specimens of species included
in Appendix II
5. Where 3 Management Authority of the State of export is
satisfied that any specimen of an animal species was bred in
captivity or any specimen of a plant species was artificially
propagated. or is a part of such an animal or plant or was clerked
therefrom, a certificate by that Management Authority to that
effect shall be accepted in lieu of any of the permits or certificates required under the provisions of Articles III. IV or V.
6. The provisions of Articles III, IV and V shall not apply to the
non-commercial loan, donation or exchange between scientists
or scientific institutions registered by a Management Authority
of their State, of herbarium specimens, other preserved, dried or
embedded museum specimens, and live plant material which
carry a label issued or approved by a Management Authority.
7. A Management Authority of any State may waive the requirements of Articles III, IV and V and alow the movement
without permits or certificates of specimens which form part
of a travelling zoo, circus, menagerie, plant exhibition or other
travelling exhibition provided that:
(a) the exporter or importer registers full details of such
specimens with that Management Authority;

3. As far as possible. the Parties shall ensure that specimens
shall pass through any formalities required for trade with a
minimum of delay. To facilitate such passage. a Party may
designate ports of exit and ports of entry at which specimens
must be presented for clearance. The Parties shall ensure further
that all living specimens. during any period of transit, holding
or shipment, are properly cared for so as to minimize the risk
of injury, damage to health or cruel treatment.
4. Where a living specimen is confiscated as a result of
measures referred to in paragraph 1 of this Article:
(a) the specimen shall be entrusted to a Management
Authority of the State of confiscation;
(b) the Management Authority shall, after consultation with
the State of export, return the specimen to that State at the
expense of that State, or to a rescue centre or such other place
as the Management Authority deems appropriate and consistent with the purposes of the present Convention: aria
(c) the Management Authority may obtain the advice of a
Scientific Authority, or may, whenever it considers it desirable,
consult the Secretariat in order to facilitate the decision under
subparagraph (b) of this paragraph, including the choice of a
rescue centre or other place.
5. A rescue centre as referred to in paragraph 4 of this Article
means an institution designated by a Management Authority to
look after the welfare of living specimen; particularly those
that have been confiscated.
6. Each Party shall maintain records of trade in specimens of
species included in Appendices 1, II and III which snail cover:
the names and addresses of exporters and importers:
•
(b) the number and type of permits and certificates granted:
the States with which such trade occurred: the numbers or
quantities and types of specimens, names of species as
included in Appendices 1, !I and Ill and, where appliceble, the
size and sex of the specimens in question.
7. Each Party shall prepare periodic reports on its implementation of the present Convention and shall transmit to the
Secretariat:
(a) an annual report containing a summary of the information
specified in sub-paragraph (b) of paragrapn 5 of this Article; WIC
(a)
and

(b)
3 biennial report on legislative, regulatory and administrative measures taken to enforce the provisions of the present
Convention.

8. The information referred to in paragrech 7 of this Article shall
be available to the public where this is not inconsistent with
the law of the Party concerned.

Article IX
Management and Scientific Acrthoritlas
1, Each Party shall designate for the purpose of the present
Convention:
(a) one or more Management Authorities competent to
grant permits or certificates on behalf of that Party; and
(b) one or more Scientific Authorities.
2. A State depositing an instrument of ratification, acceptance.
approval or accession shall at that time inform the Depositary
Government of the name and address of the Management
Authority authorized to communicate with other Pert:es and
with the Secretariat.
3. Any changes in the designations or authorizations under the
provisions of this Article shall be communicated by the Party
concerned to the Secretariat for transmission to all other
Parties.
4. Any Management Authority referred to in paragraph 2 of this
Article shall if so requested by the Secretariat or the Management Authority of another Party, communicate to it impression
of stamps, seals or other devices used to authenticate permits
or certificates.

(b) the specimens are in either of the categories specified in
paragraphs 2 or 5 of this Article: and
(c) the Management Authority is satisfied that any living
specimen will be so transported and cared for as to minimize the
risk of injury, damage to health or cruel treatment.

Article
Measures to be Taken by the Parties
1. The Parties shall take appropriate measures to enforce the
provisions of the present Convention and to prohibit trade in
specimens in violation thereof. These shall include measures:
(a) to penalize trade in, or possession of, such specimens, or
both: and

Article X

(b) to provide for the confiscation or return to the State of
export of such specimens.

Trade with States not Party
to the Convention

2. In addition to the measures taken under paragraph 1 of this
Article. a Party may, when it deems It necessary, provide for any
method of internal reimbursement for expenses incurred as a
result of the confiscation of a specimen traded in violation of
the measures taken in the application of the provisions of the
present Convention.

Where export or re-export is to. or import is from. a State not
a party to the present Convention, comparable documentation
issued by the competent authorities in that State which
substantially conforms with the requirements of the present
Convention for permits and certificates may by accepted in
lieu thereof by any Party.
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(h) to make recommendations for the implementation of the
aims and provisions of the present Convention, including the
exchange of information of a scientific or technical nature:
(i) to perform any other function as may be entrusted to it
by the Parties.

Attic/a X/
Conference of the Parties
1. The Secretariat shall call a meeting of the Conference of the
Parties not later than two years alter the entry into force of the
present Convention.
2. Thereafter the Secretariat shall convene regular meetings at
least once every two years. unless the Conference decides
otherwise, and extraordinary meetings at any time on the
written request Of at least ono-third of the Parties.
3. At meetings, whether regular or extraordinary, the Parties
shall review the implementation of the present Convention
and may:

Artic/e X///
International Measures
1. When the Secretariat in the light of information received is
satisfied that any species included in Appendices 1 or 11 is being
affected adversely by trade in specimens of that species or that
the provisions of the present Convention are not being
effectively implemented, it shall communicate such information
to the authorized Management Authority of the Party or Parties
concerned.
2. When any Party receives a communication as indicated in
paragraph 1 of this Article, it shall, as soon as possible, inform
the Secretariat of any relevant facts insofar as its laws permit
and, where appropriate, propose remedial action. Where the
Party considers that an inquiry is desirable, such inquiry may
be carried out by one or more Persons expressly authorized by
the Party.
3. The information provided by the Perty or resulting from any
inquiry as specified in paragrapn 2 of this Article shell be
reviewed by the next Conference of the Parties wnich may
make whatever recommendations it deems aOprOOriate.

(a) sake such provisions as say be necessary to enable
the Secretariat to carry
Out Its duties, arid adopt
f Inane sal provisions:

(b) consider and adopt amendements to Appendices I and
II in accordance with Article XV;
(c) review the progress Made towards the restoration and
conservation of the species included in Appendices I, II an III:
(d) receive and consider any reports presented by the
Secretariat or by any Party; and
(e) where appropriate, make recommendations for improving
the effectiveness of the present Convention.
4. At each regular meeting, the Parties may determine the time
-and venue of the next regular meeting to be held in accordance
with tne provisions of paragrapn 2 of this Article.
S. At any meeting, she Parties may determine end adopt rules
of procedure . for the meeting.
6. The United Nations. its Specialized Agencies and the Inter.
national Atomic Energy Agency, as well as any State not a
?arty to the present Convention. may be represented at
meetings of the Conference by observers, who shall have the
right to participate but not to vote.
7. Any bony or agency technically qualified in protection.
conservation or management of wild fauna and flora, in the
following categories. which has informed the Secretariat of
its desire to be represented at meetings of the Conference by
observers, shall be admitted unless at ieast one-third of the
Parties present object:
(a) international agencies or bodies, either governmental
or non-governmental, end national governmental agencies and
oodles; and
(b) national non-governmental agencies or bodies which
have been approved for this purpose oy trio State in wnicn they
are located.
Once admitted. these observers shall have she right to
participate but not to vote.

Article XIV
2ff eel on Domestic Legislation
and International C
ions
1. The provisions of the present Convention shall in no way
affect the right of Parties to acopt:
(a) Stricter domestic measures regarding the congitions for
trace. =int Possession. or transport of specimens of species
induced in APPencticee 1.11 ano III. or the complete prohibition
thereof; or
(b) domestic measures restricting or prohibiting trade.
taking, Possession, or transport of species not included in
Appendices I, II or III.
2. The provisions of the present Convention shall in no way
affect the provisions of any domestic measures or the obligations of Parties deriving from any treaty, convention, or
international agreement relating to other asoects of trade.
taking, possession, or transport of specimens which is in force
or subsequently may enter into force for any Party including any
measure pertaining to the Customs, public nesith. veterinary or
plant quarantine fields.
3. The provisions of the present Convention shell in no way
affect the provisions Of, or the obligations deriving front any
treaty, convention or international agreement concluded or
which may be concluded between States creating a union or
regional trade agreement establishing Or maintaining' a
Common external customs control and removing customs
control between the parties thereto insofar as they relate to
trace among the States members of that union agreement.
4. A State Party to the present Convention, which is also a
party to any other treaty. convention or international agreement
which is in force at the time of the coming into force of the
present Convention and under the provisions of which protection is afforded to marine species included in Appendix II.
shall be relieved of the obligation imposed on it under the
provisions of the present Convention with respeCt to Isaias in
specimens of species included in Appendix II that are taken
by ships registered in that State and in accordance with the
provisions of such other Wear/. Convention or international
agreement
5. Notwithstanding the provisions of Articles III, IV and V. any
export of a specimen taken in accordance with paragraph 4 of
this Article shall only require a certificate from a Management
Authority of the State of introduction to the effect that the
specimen was taken in accordance with the provisions of the
other treaty, convention or international agreement in question.
6. Nothing in the present Convention shall prejudice the
codification and development of the law of the sea by the
United Nations Conference on the - Law of the Sea convened
pursuant to Resolution 2750 C (XJCV) of the General Assembly
of the United Nations nor the present or future claims and legal
views Of any State concerning the law of the sea end the
nature and extent of coastal and flag State jurisdiction.

AftiCIS Xi
The Secretariat
1. Uoon entry into force of the present Convention. a Secretenet ;hail be provided by the Executive Director of the United
Nations Environment Programme. To the *rent and in the
manner he considers appropriate, he may be assisted by
:wimple inter-governmental or non-governmental, international
or national agencies and bodies technically qualified in protection, conservation and management of wild fauna and flora.
2. The functions of the Secretariat shall be:
(a) to arrange for and service meetings of the Parties:
(b) to perform the functions entrusted to it under the provisions of Articles XV and XVI of the present Convention:
(c) to undertake scientific and technical studies in ac•
coraance with programmes authorized by the Conference of
the Parties as will Contribute to the implementation of the
present Convention, including studies concerning standards
for appropriate preparation and shipment of living specimens
and the means of identifying specimens:
(C1 ) to study the reports of Parties end to request from
Parties such further information with respect thereto as it deems
necessary to ensure implementation of the present Convention:
(e) to invite the attention of the Parties to any matter pertaining to the aims of the present Convention:
(f) to publish periodically and distribute to the Parties
current editions of Appendices I, II and III together with any
information which will facilitate identification of specimens of
species included in those Appendices.
(0) to prepare annual reports to the Parties on its work and
on the implementation of the present Convention and Such
other reports as meetings of the Parties may request:
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Until such reservation is withdrawn the Party shall be treated
as a State not a Party to the present Convention with respect to
trade in the species concerned.

Article XV
Amendments to Appendices 1 and 11
1. The following provisions shall apply in relation to amendments to Appendices I and II at meetings of the Conference of
the Parties:

Article XVI

(a) Any Party may propose an amendment to Appendix I or
U for consideration at the next meeting. The text of the proposed
amendment shall be communicated to the Secretariat at least
150 days before the meeting. The Secretariat shall consult the
other Parties and interested bodies on the amendment in
accordance with the provisions of sub-paragraph (b) and (c)
of paragraph 2 of this Article and shall communicate the
response to all Parties not later than 30 days before the meeting.
(b) Amendments shall be adopted by a two-thirds majority
of Parties present and voting. For these purposes "Parties
present and voting" means Parties present and casting an
affirmative or negative vote. Parties abstaining from voting
shall not be counted among he two-thirds required for
adopting an amendment.
(c) Amendments adopted at a meeting shall enter into force
90 days after that meeting for all Parties except those which
make a reservation in accordance with paragraph 3 of this
Article.
2. The following provisions shall apply in relation to amendments to Appendices I and ll between meetings of the Conference of the Parties:
(a) Any Party may propose an amendment to Appendix I or
II for consideration between meetings by the postal procedures
set forth in this paragraph.
(b) For marine species. the Secretariat shall, upon receiving
the text of the proposed amendment, immediately communicate
it to the Parties. It shall also consult inter-governmental bodies
having a function in relation to those species especially with a
view to obtaining scientific data these bodies may be able to
provide and to ensuring coordination with any conservation
measures enforced by such bodies. The Secretariat snail
communicate the views expressed and data provided by these
bodies and its own findings and recommendations to the
Parties as soon as possible.
(c) For species other than marine species. the Secretariat
shall, upon receiving the text of the proposed amendment.
immediately communicate it to the Parties. and, as soon as
possible thereafter. its own recommendations.
(d) Any Party may, within 60 days of the data on which the
Secretariat communicated its recommendations to the Parties
under sub-paragraphs (b) or (c) of this paragraph, transmit to
the Secretariat any comments on the proposed amendment
together with any relevant scientific data and information.
(a) The Secretariat shall communicate the replies received
together with its own recommendations to the Parties as soon
as possible.
(f) If no objection to the proposed amendment is received
by the Secretariat within 30 days of the gate the replies ano
recommendations were communicated under the provisions
of sub-paragraph (e) of this paragraph. the amendment shall
enter into force 90 days later for all Parties except those which
make a reservation in accordance with paragraon 3 of this
Article.
(g) If an objection by any Party is received.by the Secretariat.
the proposed amendment shall be submitted to a postal vote in
accordance with the provisions of sub-paragraphs (h), (i) and
(j) of this paragraph.

Appendix 111 and Amendments thereto
1. Any party may at any time submit to the Secretariat a list of
species which it identifies as being subject to regulation
within its jurisdiction for the purpose mentioned in paragraph 3
of Article II. Appendix ill shall include the names of the Parties
submitting the species for inclusion therein, the scientific
names of the species so submitted, and any parts or derivatives
of the animals or plants concerned that are specified in relation
to the species for the purposes of sub-paragraph (b) of Article 1.
2. Each list submitted under the provisions of paragraph 1 of
this Article shall be communicated to the Parties by the
Secretariat as soon as possible after receiving it. The list shall
take effect as part of Appendix III 90 days after the date of such
communication. At any time after the communication of such
list. any Party may by notification in writing to the Depositary
Government enter a reservation with respect to any species or
any parts or derivatives, and until such reservation is withdrawn.
the State shall be treated as a State not 3 Party to the present
Convention with respect to trade in the species or part or
derivative concerned.
3. A Party which has submitted a species for inclusion in
Appendix III may withdraw it at any time by notification to the
Secretariat which shall communicate the withdrawal to all
Parties. The withdrawal shall take effect 30 days after the date
of such communication.
4. Any Party submitting a list under the provisions of paragraph
1 of this Article shall submit to the Secretariat 3 copy of 3 11
domestic laws and regulations applicable to the protection of
such species, together with any interpretations which the Party
may deem appropriate or the Secretariat may request. The Party
:nail, for as long as the species in questions is included ;ri
Appendix III, submit any amenoment of such laws and regulations or any new interpretations as they are adopted.

Article XVII
Amendment of the Convention
I. An extraordinary meeting of the Conference of the Parties
:hall be convened by the Secretariat on the written request of
at least one-third of the Parties to consider and adopt amendments to the present Convention. Such amendments shall be
adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting.
For these purposes "Parties present and voting" means Parties
present and casting an affirmative or negative vote. Parties
abstaining from voting shall not be counted among the twothirds required for adopting an amendment.
2. The text of any proposed amendment shall be communicated •
by the Secretariat to all Parties at least 30 days before the
meeting.
3. An amendment shall enter into force for the Parties which
have accepted it 60 days after two-thirds of the Parties have
deposited an instrument of acceptance of the amendment with
the Depositary Government. Thereafter. the amendment shall
enter into force for any other Party 60 days after that Party
deposits its instrument of acceptance of the amendment.

(h) The Secretariat shall notify the Parties that notification of
objection has been received.
(i) Unless the Secretariat receives the votes for, against or
in abstention from at least one-half of the Parties within 60
days of the date of notification under sub-paragraoh (h) of this
paragraph, the proposed amendment shall be referred to the
next meeting of the Conference for further consideration.
(j) Provided that votes are received from one-half of the
Parties, the amendment shall be adopted by a two-thirds majority of Parties casting an affirmative or negative vote.
(k) The Secretariat shall notify all Parties of the result of the
vote.

Article XVIII
Resolution of Disputes
1. Any dispute which may arise between two or more Parties
with respect to the interpretation or application of the provisions of the present Convention shall be subject to negotiation
between the Parties involved in the dispute.
2. If the dispute cannot be resolved in accordance with
paragraph 1 of this Article. the Parties may. by mutual consent.
submit the dispute to arbitration, in particular that of the
Permanent Court of Arbitration at The Hague and the Parties
submitting the dispute shell be bound by the arbitral decision.

(I) If the proposed amendment is adopted it shall enter into
force SO days after the date of the notification by the Secretanat
of its acceptance for all Parties except those which make a
reservation in accordance with paragraph 3 of this Article.

Article XIX
Signature

3. During the period of 90 days provided for by sub-paragraph
(c) of paragraph 1 or sub-paragraph (I) of paragraph 2 of this
Article any Party may by notification in writing to the Depositary
Government make a reservation with respect to the amendment.

The present Convention shall be open for signature at
Washington until 30th April 1973 and thereafter at Berne until
31st December 1974.
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(a) any species included in Appendix I. II Or Ill; or
(b) any parts or derivation specified in relation to a species
concluded in Appendix III.
3. Until a Party withdraws its reservation entered under the
provisions of this Article, it Shall be treated as a State not a
party to the present Convention with respect to trade in the
particular species or parts or derivatives specified in such
reservation.

Article XX
Ratification, Acceptance. Approval
The present Convention shall be subject to ratification.
acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance
or approval shall be deposited with the Government of the
Swiss Confederation which shall be the Depositary Government.

Alai:le XXI

Article XXN

Accession

Denunciation

The present Convention shall be open indefinitely for
accession. Instruments of accession shall be deposited with
the Depositary Government.

Any Party may denounce the present Convention by written
notification to the Depositary Government at any time. The
denunciation shall take effect twelve months after the Depositary Government has received the notification.

Article XXII

Article XXV

Entry Into Force

Depositary

1. The 'present Convention shall enter into force 90 days after
the date of deposit of the tenth instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, with the Depositary
Government.
2. For each State which ratifies, accepts or approves the present
Convention or accedes thereto after the deposit of the tenth
instrument of ratification, acceptance, approval or accession,
the present Convention shall enter into force 90 days after the
deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

1. The original of the present Convention, in the Chinese.
English, French. Russian and Spanish languages, each version
being equally authentic, shall be deposited with the Depositary Government. which shall transmit certified copies thereof
to all States that have signed it or deposited instruments of
accession to it.
2. The Depositary Government shall inform all signatory and
acceding States and the Secretariat of signatures, deposit of
instruments of ratification, acceptance, approval or accession.
entry into force of the present Convention, amendments thereto.
entry and withdrawal of reservations and notifications of
denunciation.
3. As soon as the present Convention enters into force, a
certified copy thereof shall be transmitted by the Depositary
Government to the Secretariat of the United Nations for
registration and publication in accordance with Article 102 of
the Charter of the United Nations.
•
In Witness whereof the undersigned Plenipotentiaries. being
duly authorized to that effect, have signed the present Con-

Artthle XXIII

Iteserrations
1. The provisions of the present Convention shall not be
subject to general reservations. Specific reservations may be
antered in accordance with the provisions of this Article and
Articles XV and XVI.
2. Any State may, on depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, enter a specific reservation
with regard to:

vention.
Done at Washington this third day of March. One Thousand
Nine Hundred and Seventy-three.

Editor's note: The Appendices I, II and III. subject to periodical changes, as well as Appendix IV are not reproduced in
this documentlianuary 19801
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BIJLAGE 2:
Lijst met de lidstaten van CITES

(Uit: CITES. Toelichting op de wettelijke maatregelen ter uitvoering van
CITES in Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
1995).

Partij -Staten

Nederlandse naam

Engelse naam

Kode

Datum van van kracht worden

Afghanistan
Afghanistan
AF
28 januari 1986
Algeria
Algerije
21 februari 1984
DZ
Argentina
Argentinie
AR
8 april 1981
Australia
Australie
27 oktober 1976
AU
Bahamas
Bahamas
BS
18 september 1979
Bangladesh
Bangladesh
BD
18 februari 1982
Barbados
Barbados
BB
9 maart 1993
Belgium
Belgie
BE
1 januari 1984
Belize
BZ
21 september 1981
Belize
(voorheen partij als Verenigd Koninkrijk vanaf 31 oktober 1976)
Benin
BJ
28 mei 1984
Benin
Bolivia
4 oktober 1979
BO
Bolivia
Botswana
12 februari 1978
BW
Botswana
4 november 1975
Brazil
BR
Brazilid
2 augustus 1990
Brunei Darussalam
BN
Brunei Darussalam
16 april 1991
Bulgaria
BC
Bulgarije
11 januari 1990
Burkina Faso
BF
Burkina Faso
6 november 1988
Burundi
BI
Burundi
3 september 1981
Cameroon
CM
Cameroun
Canada
9 juli 1975
Canada
CA
25 november 1980
Central African
CF
Centraal Afrikaanse
Republic
Republiek
1 juli 1975
Chile
CL
Chili
8 april 1981
China
CN
China
29 november 1981
Colombia
CO
Colombia
2 1 cebruari 1 995
Comoros
KM
Comoren
me i 1983
Congo
CG
Congo
28 september 1975
Costa Rica
CR
Costa Rica
Cuba
19 juli 1990
Cuba
CU
Cyprus
1 juli 1975
Cyprus
CY
24 oktober 1977
Denmark
DK
Denemarken
7 mei 1992
Djibouti
DJ
Djibouti
Dominican
Dominicaanse
17 maart 1987
Republic
DO
Republiek
20 juni 1976
Germany
DU (oud=DE)
Duitsland
(DDR WasIpartij vanaf 7 januari 1976)
1 juli 1975
' Ecuador
EC
Ecuador
4 april 1978
Egypt
EG
Egypte
29 juli 1987
El Salvador
SV
El Salvador
8 juni 1992
GQ
Equatorial Guinea
Equatoriaal Guinea
22 januari 1995
Eritrea
ER
Eritrea
20 oktober 1992
Estonia
EE
Estland
(voorheen partij als USSR vanaf 8 december 1976)
4 juli 1989
Ethiopia
ET
Etiopie
16 november 1981
Philippines
PH
Filipijnen
8 augustus 1976
Finland
Fl
Finland
9 augustus 1978
France
FR
Frankrijk
14 mei 1989
Gabon
GA
Gabon •
24 november 1977
Gambia
GM.
Gambia
12 februari 1976
Ghana
CH
Ghana

Partij -Staten

Nederlandse naam

Engelse naam

Rode

Datum van van kracht worden

Greece
GR
Griekenland
GT
Guatemala
Guatemala
GN
Guinea
Guinee
GW
Guinea-Bissau
Guinee-Bissau
Ty
Guyana
m.
Guyana
Honduras
HN
Honduras
Hungary
HU
Hongarije
IN
India
India
ID
Indonesia
Indonesie
IR
Iran
Iran
IL
Israel
Is
IT
Italy
Ttalid
CI
Cote d'Ivoire
ivoorkust
JP
Japan
Japan
JO
Jordan
jordanie
RE
Kenya
Kenya
LR
Liberia
Liberia
Liechtenstein
Liechtenstein
LU
Luxembourg
Luxemburg
MG
Madagascar
Madagascar.
KW
Malawi
Malawi
Malaysia .
HY
• Malaysia
ML
Mali
Mali
MT
Malta
Malta
MA
Morocco
Marokko
MU
Mauritius
Maur 4 ::uc
Mexico
Mexico
MC
Monaco
Monaco
MT
Mozambique
Mocambique
NA
Namibia
Namibia
NP
Nepal
Not&
Ni
The Netherlands
Nederland
A;
Aruba included
inclusief Aruba
NT
Nicaragua
Nicaragua
NZ
New Zealand
Nieuwteeland
NE
Niger
Niger
NC
Nigeria
Nigeria
Norway
NO
Noorwegen
AT
Austria
Oostenri .ik
PR
Pakistan
Pakistan
PA
Panama
Panama
PG
Papua New Guinea
Papua-New Guinea
PY
Paraguay
Paraguay
Pr
Peru
Peru
FL
Poland
Polen
PT
Portugal
Portugal
Russian Federation RU (oud—SU)
Russische Federatie
(voorheen oartij als USSR vanaf 8 december 1976)
RU
Romania
Roemenie
RW
Rwanda
Rwanda
SN
Senegal
Senegal
SC
Seychelles
Seychellen
--

6 januari 1993
5 februari 1980
20 december 1981
14 augustus 1990
25 augustus 1977
13 juni 1985
27 augustus 1985
18 oktober 1976
28 maart 1979 .
1 november 1976
17 maart 1980
31 december 1979
19 februari 1995
4 november 1980
1 4 imaart 1 979
13 maart 1979
9 iuni 1 981
28 februari 1980
12 maart 1 984
18 november 1975
6 mei 1982
1 8 januari 1978
16 oktober 199L
1 6 iuli 1989
1 4 januari 1 976
27 juli 1975
30 seotember 1991
18 juli 1978
23 juni 1981
1 8 maarr 799'
16 sootember 1 973
18 iuli 1984
maart 1995
november 1977
8 augustus 1989
7 december 1975
1 juli 1975
25 oktober 1976
27 april 1982
1 9 lull 1976
15 november 1978
11 mart 1976
13 februari 1977
25 september 1975
12 maart 1990
11 maart 1981
1 januari 1992
16 november
18 januari
3 november
9 mei

1994
1981
1977
1977

Partij -Staten

Nederlandse naaM

Engelse naam

Kode

Datum van van kracht worden

Sierra Leone
SL
Sierra Leone
Singapore
SG
Singapore
Slovak Republic
SK (oud=CS)
Slowakije
(voorheen partij als Tsjechoslowakije vanaf 28 mei 1992)
SO
Somalia
Somalia
ES
Spain
Spanje
LK
Sri Lanka
Sri Lanka
Saint Kitts & Nevis KN
St. Kitts & Nevis
Saint Lucia LC
St. Lucia
Saint Vincent and
St. Vincent en
VC
the Grenadines
de Grenadines
SD
Sudan
Sudan
SR
Suriname
Suriname
TZ
Tanzania
Tanzania
TD
Chad
Tchad
TH
Thailand
Thailand
TG
Togo
Togo
TT
Trinidad &Tobago
Trinidad & Tobago
CZ (oud—CS)
Czech Republic
Tsjechie
(voorheen partij als Tsjechoslowakije vanaf 28 mei 1992)
TN
Tunisia
Tunes id
UG
Uganda
Uganda
Uruguay
UY
Uruguay
VU
Vanuatu
Vanuatu
VE
Venezuela
Venezuela
AE
United
Arab
Verenigde Arabische
Emirates
Emiraten
United
Kingdom
GB
Verenigd Koninkrijk
US
United
States
Verenigde Staten
of America
Vietnam
VN
Viet Nam
Zaire
ZR
Zaire
Zambia
ZM
Zambia
Zimbabwe
ZW
Zimbabwe
South
Africa
ZA
Zuidafrika
Republic
of
Korea
KR
Zuidkorea
Sweden
SE
Zweden
Switzerland
CH
Zwitserland

26 januari 1995
28 februari 1987
1 januari 1993
2 maart 1986
28 augustus 1986
2 augustus 1979
15 mei 1994
15 maart 1983
28 februari
24 januari
15 fibruari
27 feoruari
3 mei
21 april
21 januari
18 april
januari

1989
1983
1981
1980
1989
1983
1 979
1984
1993

1 juli
30 oktober
1 juli
15 oktober
22 januari
9 mei

1975
1991
1975
1989
1978
1990

31 oktober 1976
1 juli 1975
20 april 1994
18 oktobe ,- 1976
22 februari 1981
17 augustus 1981
13 oktober 1975
7 oktober. 1 993
1 juli 1975
1 juli 1975

