
EU Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten – uw stem is belangrijk! 

Achtergrond 

De Europese Commissie evalueert op dit moment het EU Actieplan tegen de illegale handel in wilde 

dieren en planten. Deze evaluatie is erg belangrijk voor de uiteindelijke herziening van het Actieplan.  

Via een publieke consultatie kunnen burgers en organisaties informatie aanleveren en hun visie 

geven op de effectiviteit, de resultaten en het belang van het Actieplan. De resultaten van de 

consultatie zullen worden samengevat en gepubliceerd en vormen belangrijke informatie voor de 

evaluatie en herziening van het Actieplan. 

Uw stem is ontzettend belangrijk en kan er mede voor zorgen dat het Actieplan op bepaalde punten 

aangescherpt wordt.  

Hoe laat u uw stem horen?  

U kunt meedoen door te antwoorden op de vragenlijst in de consultatie. Hiervoor zijn drie stappen 

nodig en de procedure is echt simpel en niet tijdrovend. U kunt de vragen in het Nederlands lezen en 

beantwoorden. Als dat niet automatisch gebeurt, kunt u Nederlands als voorkeurstaal ingeven. 

Let op: u kunt tot 28 december uw input hiervoor geven.  

1. Ga naar de consultatie op: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12117-Wildlife-trafficking-EU-action-plan-evaluation-/public-consultation_nl 

2. Voer uw inloggegevens in als u al een account hebt OF selecteer de optie ‘Een account aanmaken’ 

onder het tekstvak. Indien u een nieuw account aanmaakt, krijgt u een bevestigingsmail met een link, 

waarna u de vragen kunt invullen. 

3. Vul de vragenlijst in volgens de instructies hieronder. U kunt gebruik maken van onze suggesties, 

maar het is belangrijk dat u alles zoveel mogelijk in uw eigen woorden invult. En uiteraard is het 

vooral van belang dat u aangeeft wat voor u van belang is.  

Opmerking: Als u de online vragenlijst niet kunt gebruiken, kunt u uw feedback e-mailen naar env-

cites@ec.europa.eu  

 

De consultatie 

Deze openbare consultatie bestaat uit drie delen: (1) over u, (2) openbare raadpleging en (3) 

commentaar van deskundigen (dit hoeft u dus niet in te vullen hoewel dat wel mag).  

Instructies 

Op pagina 1 en 2 vindt u een inleiding en achtergrondinformatie over de vragenlijst. U hoeft niets 

anders te doen dan onderaan de pagina’s op “Volgende” te klikken.  

Pagina 3 “Over u”: vul de gevraagde informatie in (verplichte vragen zijn gemarkeerd met *), kruis 

het vakje “Ik ga akkoord met de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens” aan en 

klik onderaan de bladzijde op “Volgende”.  

Pagina 4 “Deel II (Algemeen publiek)”: Op deze pagina staan vier vragen. Hier kunt u uw feedback 

geven over de EU en internationale activiteiten tegen de handel in wilde dieren en planten. Wij 

geven hieronder bij de vragen onze mening en input als SPOTS. Dat kunt u uiteraard volgen al is het 

altijd beter een en ander in eigen bewoording te doen.  
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Vraag 1  

Antwoord volgens uw kennis. U kunt voorbeelden geven van initiatieven tegen de handel in wilde 

dieren en planten die u heeft gezien in Nederland de afgelopen vijf jaar. Zoals bijvoorbeeld dingen 

die u heeft gelezen op social media of in kranten.  

Wanneer u de vakjes Ja aankruist, verschijnt er een vak voor commentaar. U kunt deze ook overslaan 

en naar de volgende vraag gaan.  

Vraag 2  

U kunt hier maximaal 5 initiatieven aanstrepen. Hoewel alle initiatieven belangrijk zijn, bevelen wij 

aan om ten minste de hoofdprioriteiten te selecteren met de nummers; 2.1, 2.5 en 2.10. Hieronder 

onze motivatie.  

2.1 Bewustwording in landen met een hoge vraag 

De EU is een belangrijke bestemming voor illegaal verhandelde wilde dieren alsook een grote afzet,- 

en doorvoermarkt voor traditionele medicijnen, dus is het erg belangrijk dat er veel meer wordt 

gedaan aan voorlichting en het terugdringen van de vraag naar wilde dieren en producten daarvan 

onder consumenten. Deze zijn zich vaak niet bewust dat er mogelijk bedreigde dieren en planten in 

de medicijnen en/of overige producten verwerkt zijn. 

2.5 Capaciteitsopbouw en scholing van autoriteiten en instellingen in de EU lidstaten 

Wildlife crime wordt in onze ogen nog teveel gezien als hekkensluiter waardoor er te weinig 

aandacht en mankracht is voor deze vorm van criminaliteit. Ten aanzien van traditionele medicijnen 

waarbij wilde, bedreigde dieren en planten zijn verwerkt, gaat dit helemaal op. Hierbij ontbreekt dan 

ook nog vaak kennis op dit specifiek onderwerp. Hierop zou de EU veel meer moeten inzetten in onze 

ogen. 

2.10 Versterking van internationale overeenkomsten inzake de handel in wilde dieren en planten 

In onze ogen moet de EU zich veel sterker uitspreken tegen het gebruik van bedreigde wilde dieren 

en planten in traditionele medicijnen, op internationale overleggen. Denk aan de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Biodiversiteitsoverleggen en CITES bijeenkomsten. Hier 

zouden ook internationale afspraken gemaakt moeten worden om tegen dit soort illegale handel op 

te treden.  

Vraag 3  

Ons standpunt is dat het Actieplan in bijna al deze gevallen “niet genoeg” doet. Niet-

gouvernementele organisaties (3.24) en onderzoek & academische wereld (3.25) doen volgens ons 

wel “genoeg”.  

Wanneer u zelf voorbeelden kent vult u deze dan vooral in.  

Vraag 4  

Hier kunt u in een open tekstvak ideeën geven over aanvullende acties of kwesties. Wij hebben hier 

specifiek aangegeven dat de EU meer aandacht zou moeten hebben voor de illegale handel die 

ontstaat vanuit traditionele medicijnen en hopen dat u hiervoor ook aandacht wilt vragen. Dit punt 

blijft in het Actieplan namelijk erg onderbelicht. En dat terwijl uit zoveel onderzoeken zoals dat van 

Traffic blijkt dat illegale handel door ‘medicinals’ een belangrijk onderdeel is van de hele illegale 

handel. Hieronder onze tekst maar beter is het uiteraard om dit in uw eigen woorden te omschrijven.  

https://www.traffic.org/publications/reports/an-overview-of-seizures-of-cites-listed-wildlife-in-the-eu-in-2019/


 

SPOTS input;  

De EU zou meer moeten inzetten op de aanpak van traditionele medicijnen (dat gedeelte waarin 

wilde bedreigde dieren en planten worden verwerkt). O.a. door; 

- meer voorlichtingscampagnes richting de consument op te zetten in alle EU landen 

(consumenten bestellen vaak online artikelen en zijn zich er niet van bewust dat hier sprake 

kan zijn van illegale handel in bedreigde diersoorten met alle risico’s van dien); 

- agendering van traditionele medicijnen (betrekking hebbend op het gebruik van wilde 

bedreigde dieren en planten hierin) op internationale overleggen zoals bij de WHO, CITES en 

CBD   

- meer aandacht op EU niveau voor handhaving, kennis en opsporing op dit thema. De meeste 

aandacht bij opsporing van illegale handel lijkt niet te liggen bij traditionele medicijnen 

terwijl ‘medicinals’ aldus vele onderzoeken, wel een groot deel van deze illegale handel 

beslaat. Vaak is er ook te weinig expertise alsook mankracht bij opsporingsdiensten en 

hierop zou dus meer moeten worden ingezet; 

- de EU zou actief in contact moeten treden met aanbieders van traditionele medicijnen. Om 

zo te komen tot een certificeringssysteem waarbij aanbieders garanderen dat zij geen 

bedreigde wilde dieren en planten in hun medicijnen gebruiken; 

- de EU moet meer aandacht hebben voor de organisatiestructuur achter deze (illegale) 

handel; er wordt vermoedt dat hier maffia syndicaten achter zitten die ook actief zijn in 

overige vormen van criminaliteit (o.a. mensenhandel, drugs) maar echt grondig onderzoek is 

hier nooit naar gedaan; 

- de EU moet inzetten op meer kennis op dit onderwerp door het vergroten van de kennis 

hierover bij handhaving en toezicht en inzetten op een beter gebruik van beschikbare 

technologieën. 

Daarnaast hebben wij nog aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen;  

- de illegale online handel in wilde dieren moet een hogere prioriteit krijgen op de politieke 

agenda en evenveel aandacht krijgen als andere onlinemisdrijven die een bedreiging vormen 

voor de volksgezondheid, de economie, de veiligheid en het onderwijs. 

Zo worden bijvoorbeeld veel wilde katachtigen zoals cheeta’s via social media kanalen als 

Instagram, verhandeld.  

- de EU en de lidstaten moeten voldoende middelen ter beschikking stellen om een volledige 

en alomvattende uitvoering van het herziene actieplan mogelijk te maken. Er moet een 

duidelijk monitoring- en evaluatiesysteem komen voor de uitvoering van het nieuwe 

Actieplan. 

- wildlife crime zou veel zwaarder moeten worden bestraft; nu komen overtreders er vaak van 

af met een taakstraf. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-

contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Helmonders-

veroordeeld-voor-illegale-handel-in-tijger--en-leeuwenschedels.aspx  

Na beantwoording van vraag 4 kunt u klikken op ‘volgende’. U komt dan op een pagina (deel III) dat 

bestemd is voor deskundigen. Dit hoeft u dus verder niet in te vullen. U dient dan naar beneden te 

scrollen en te klikken op ‘indienen’. Eventueel kunt u uw antwoorden als PDF downloaden. 

Alvast ontzettend bedankt voor de genomen moeite! 

Simone Eckhardt 

Stichting SPOTS 
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