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Hierbij stuur ik u mede namens de minister van Veiligheid en Justitie de
antwoorden op de vragen van het lid Schouw inzake wildlife crime.
1
Bent u bereid de mededeling van de Europese Commissie over de aanpak van de
Europese Unie (EU) inzake de bestrijding van de handel in wilde dieren en planten
op de politieke agenda te zetten?1
Antwoord 1
In het BNC fiche dat op 14 maart jl. aan uw Kamer is gezonden, wordt
aangekondigd dat een schriftelijke reactie aan de Commissie zal worden
verstuurd naar aanleiding van de Mededeling. Deze reactie zal met uw Kamer
worden gedeeld.
Nederland zal ook vertegenwoordigd zijn op de conferentie die de Commissie op
10 april 2014 organiseert om de Mededeling met stakeholders te bespreken.
2
Heeft Nederland de eerdere aanbeveling van de Europese Commissie uit 2007 van
EU-regels met betrekking tot de handel van ingevolge de Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
beschermde diersoorten te verbeteren, overgenomen en uitgevoerd?2Zo ja, welke
stappen, zoals een nationaal actieplan, afschrikwekkende straffen voor strafbare
feiten op dit vlak en gebruik van risicobeoordelingen en analyses van inlichtingen,
zijn overgenomen en uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 2
Nederland heeft aanbeveling 2007/425/EC uitgevoerd. De Commissie beveelt
daarin de lidstaten aan de handhaving van EG raadsverordening 338/97 inzake de
bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten te versterken en een
aantal acties te ondernemen.

1

http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/communication_en.pdf

2

http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm

Pagina 1 van 4

Directoraat-generaal Natuur
& Regio
Directie Natuur en Biodiversiteit

Ons kenmerk
DGNR-NB / 14050205

In 2008 heeft de toenmalige minister van LNV een convenant nalevingstrategie
natuurwetten 2008 - 2012 gesloten met de douane, de politie, het Openbaar
Ministerie en het IPO. In dat convenant worden risico’s en prioriteiten gesteld en
zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de verschillende
handhavingspartners. De douane, politie, NVWA, RVO.nl en het OM overleggen
geregeld in het landelijk overleg CITES over gezamenlijke toezichtprojecten. In de
milieukamer nemen het OM, de politie en de bijzondere opsporingsdiensten
besluiten over het opstarten van grote opsporingsonderzoeken.
3
Bent u bereid betere handhaving van de EU-regels ter bestrijding van de handel in
wilde dieren en planten door middel van wetgeving met bindende criteria voor
effectieve inspecties en toezicht door de lidstaten hoog op de politieke agenda te
zetten? Zo ja, hoe gaat u dat dan doen?
Antwoord 3
Het kabinet is van mening dat de huidige EU-regelgeving voldoet om effectief op
te treden. De implementatie van de regelgeving ten aanzien van de handhaving
kent een nationaal karakter. Binnen Europa vindt regelmatig overleg plaats over
CITES handhavingszaken en trends. Nederland neemt actief deel aan dit overleg
en is van mening dat dit forum voldoet om effectiviteit van de handhaving in
Europa op elkaar af te stemmen.
4
Kent u de richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu, waarin door
middel van het strafrecht wordt vereist van alle lidstaten dat zij ervoor zorgen dat
de illegale handel in wilde dieren en planten op grond van de nationale wetgeving
als strafbaar feit wordt aangemerkt, zodat effectieve, evenredige en
ontmoedigende strafrechtelijke sancties mogelijk zijn? Zo ja, hoe wordt deze
richtlijn in Nederland toegepast?
Antwoord 4
In Nederland zijn alle overtredingen met betrekking tot de illegale handel in wilde
dieren en planten aangemerkt als strafbaar feit. Bovendien maakt de
strafwetgeving het ontnemen van het wederrechtelijk genoten voordeel mogelijk.
5
Hoe vaak wordt de maximale straf, die kan worden gegeven bij een verdachte van
een Wildlife-misdrijf, ook daadwerkelijk opgelegd?
Antwoord 5
De handel in beschermde (inheemse en uitheemse) planten en dieren is strafbaar
gesteld in artikel 13 Flora- en faunawet (FFW) in combinatie met artikel 1a onder
1°, artikel 2 en artikel 6 van de Wet Economische Delicten. De delictsomschrijving
van artikel 13 FFW bevat een verbodsbepaling ten aanzien van zowel dieren en
planten beschermd onder the Convention on the International Trade of
Endangered Species (CITES) en dieren die beschermd zijn op Europees dan wel
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nationaal niveau. Indien het delict opzettelijk is begaan, is er sprake van een
misdrijf. De maximumstraf op dit misdrijf is een gevangenisstraf van ten hoogste
zes jaren, een taakstraf of een geldboete van de vijfde categorie (€ 81.000,--).
Voor rechtspersonen kan de maximale boete nog met één categorie worden
verhoogd (€ 810.000,-).
In Nederland wordt slechts bij uitzondering de maximumstraf opgelegd.
Het Openbaar Ministerie kent geen gevallen waarin dit is gebeurd. Wél zijn er
recentelijk hoge straffen door de rechter opgelegd. Zo heeft de rechtbank op
15 november 2013 een persoon veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf
waarvan 4 voorwaardelijk, onder meer voor het illegaal vervoeren van
beschermde vogels, waardoor ook het risico bestond van de verspreiding van
besmettelijke dierziekten. In een andere zaak heeft de rechtbank op 31 oktober
2013 uitspraak gedaan tegen een dierenhandelaar die een groot aantal dieren had
verwaarloosd en zich voorts schuldig had gemaakt aan verduistering, bedreiging
en overtreding van de FFW. De dierenhandelaar is veroordeeld tot 3 jaar
gevangenisstraf, waarvan 2 voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren. Als
bijzondere voorwaarde is opgelegd dat hij gedurende de proeftijd niet mag
handelen in dieren.
6
Is er genoeg capaciteit en expertise beschikbaar bij het Openbaar Ministerie (OM)
en de rechterlijke macht in Nederland om de georganiseerde criminaliteit op de
juiste manier te straffen en bent u van plan om meer strafrechtelijk onderzoek te
laten uitvoeren naar wildlife-criminaliteit? Zo ja, hoe gaat u dat dan doen?
Antwoord 6
De strafrechtelijke handhaving van CITES-criminaliteit is in handen van het
Functioneel Parket. Het Functioneel Parket, dat is gespecialiseerd in complexe
milieuzaken, heeft criminaliteit met internationale handelsstromen (waaronder
CITES-criminaliteit) de afgelopen jaren tot prioritair thema benoemd. De hiervoor
benodigde capaciteit en expertise zijn aanwezig. Ook in de afspraken met
ketenpartners als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en andere
partners is CITES als prioriteit benoemd.
7
Is het waar dat de hoogte van de strafrechtelijke sancties, die in de EU gelden
voor de handel in wilde dieren en planten, aanzienlijk verschilt? Zo ja, klopt het
dat in sommige lidstaten de maximale strafmaat minder dan één jaar hechtenis
is?
Antwoord 7
Ik heb geen zicht op de hoogte van sancties in de 27 andere landen in de EU.
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8
Bent u van mening dat de verschillen in de hoogte van strafrechtelijke sancties
tussen de lidstaten een gerechtelijke samenwerking tussen de lidstaten in de weg
zitten om criminelen op te pakken? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
Antwoord 8
Zoals vermeld onder vraag 3 is de bepaling van de maximale strafnorm een zaak
die nationaal door de lidstaten vastgesteld wordt. Uit het regelmatige EU overleg
over handhavingszaken komt niet naar voren dat verschil in de hoogte van
sancties effectieve samenwerking in de weg staat.

(w.g.)

Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken
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