Reactie van de Nederlandse Regering op de mededeling van de Commissie aan de Raad
en het Europees Parlement over de aanpak van de EU van de bestrijding van de illegale
handel in wilde dieren en planten.

De Nederlandse Regering verwelkomt de mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement over de aanpak van de EU van de bestrijding van de illegale handel in wilde
dieren en planten.
De Regering onderschrijft de analyse van de problematiek zoals in de mededeling beschreven en is
met de Commissie van mening dat de illegale handel in wilde dieren en planten een ernstige
bedreiging vormt voor de biodiversiteit en voor de duurzame ontwikkeling.
In deze reactie wil de Regering een eerste appreciatie geven van de vragen die gesteld worden in
de mededeling. De Regering is van mening dat een goede en zorgvuldige discussie nodig is.
Nederland kijkt dan ook uit naar de reacties van andere lidstaten, het Europees Parlement en
andere stakeholders zoals derde landen en NGO’s. Nederland zal actief participeren in de discussie
en vertegenwoordigd zijn op de conferentie die de Commissie organiseert op 10 en 11 april om de
meningen van stakeholders te vernemen.
De politieke urgentie van de problematiek rond de illegale handel in wilde dieren en planten is
hoog. Dit blijkt onder andere uit de aandacht in het Europees Parlement, nationale parlementen en
de media. Er zijn de laatste tijd een aantal high level bijeenkomsten georganiseerd waarbij
Nederland op politiek niveau vertegenwoordigd was.
De Nederlandse Regering heeft zich gecommitteerd aan het ontwikkelen van een aantal projecten
variërend van parkbeheer, forensisch onderzoek, expertise met containerscans tot vraagreductie
met zowel vraag- als aanbodlanden en partners uit het maatschappelijk middenveld en om deze
financieel en met Nederlandse kennis te ondersteunen.
Daarnaast vraagt Nederland zowel in bilaterale als multilaterale contacten aandacht voor de strijd
tegen de illegale handel in wilde planten en dieren.
Nederland is van mening dat het huidige beleidsmatige en wettelijke kader in de EU tegen de
illegale handel in wilde dieren en planten toereikend is. Nieuwe wetgeving is naar de mening van
Nederland dan ook onnodig en ongewenst.
Belangrijk uitgangspunt voor Nederland is dat activiteiten op Europees niveau een duidelijke
meerwaarde moeten hebben ten aanzien van de activiteiten die door Lidstaten en andere
stakeholders ondernomen worden.
Een actieplan zoals voorgesteld door het Europees Parlement zou moeten voldoen aan het
uitgangspunt dat het daadwerkelijk meerwaarde op Europees niveau op zou moeten leveren.
Vooralsnog is het voor Nederland niet duidelijk wat de inhoud van een dergelijk actieplan zou zijn.
De Commissie levert, zoals in de mededeling beschreven, reeds op verschillende terreinen een
waardevolle bijdrage aan de strijd tegen de illegale handel. Nederland is vooralsnog van mening
dat het goed inzetten van bestaand instrumentarium effectiever is dan het ontwikkelen van nieuwe
plannen.
Op Europees niveau zou meer gebruik gemaakt kunnen worden van het ‘green diplomacy network’.
Binnen dit netwerk kan informatie worden gedeeld over de inzet van de lidstaten, van de EU en
van de Commissie in internationale fora en op projectniveau. Uitwisseling van kennis en coördinatie
binnen dit netwerk kan bijdragen aan een hogere effectiviteit van de inzet.
De handhaving aan de buitengrenzen van de EU interne markt is voor Nederland een topprioriteit.
Op de haven van Rotterdam en de luchthaven van Schiphol levert Nederland een grote bijdrage
aan het voorkomen van illegale handel naar en via de EU.
Nederland is van mening dat de implementatie van de regelgeving ten aanzien van de handhaving
een nationaal karakter kent. 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 te bespreken.
Nederland heeft de afgelopen jaren diverse bijdragen geleverd aan de financiering van het EU
Trade in Wildlife Information Exchange (TWIX) netwerk. Nederland zal ook dit jaar aan EU TWIX
een bijdrage leveren.

Ten aanzien van vraagreductie ziet Nederland bij uitstek een rol weggelegd voor NGO’s en het
bedrijfsleven. Het veranderen van consumptiepatronen vindt het meest effectief plaats als
consumenten direct aangesproken worden op hun gedrag. Nederland ondersteunt de organisatie
Traffic die op dit gebied een project in China implementeert.
De toenemende rol van de georganiseerde misdaad en de bijbehorende corruptie, evenals
aanwijzingen van betrokkenheid van terroristische netwerken, bij de illegale handel in wilde dieren
en planten baart Nederland grote zorgen. De Nederlandse regering is van mening dat
georganiseerde criminaliteit en corruptie ernstige belemmeringen vormen voor de ontwikkeling, in
sociaal-economische en bestuurlijke zin, van ontwikkelingslanden. Deze algemene conclusie over
georganiseerde criminaliteit is ook van toepassing op specifieke verschijningsvormen zoals als de
illegale handel in wilde dieren en planten.
Nederland zal het bestaande beleid ten aanzien van het verlenen van technische assistentie en
trainingen blijven voortzetten, eventueel via implementerende partners als het United Nations
Office on Drugs and Crime. Nederland steunt in algemene zin ook de groeiende rol van Europol en
Eurojust op het gebied van het bestrijden van georganiseerde criminaliteit, waaronder ook de
illegale handel in wilde dieren en planten.
Zoals aangegeven heeft de strijd tegen de illegale handel in wilde planten en dieren een hoge
politieke prioriteit voor Nederland.
Nederland wil dan ook met de lidstaten en de Commissie zorgdragen voor een zo effectief mogelijk
bestrijding van deze illegale handel.

