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Geachte Voorzitter,
De stroperij van wilde dieren gaat mij aan het hart. Van 1 tot en met 3 maart
2016 zal ik een internationale conferentie over wildlife crime organiseren in
Nederland. De afsluiting van deze conferentie valt samen met World Wildlife Day,
een dag die twee jaar geleden is ingesteld door de Verenigde Naties. Deze
conferentie zal onder andere in samenwerking met The Hague Institute for Global
Justice worden georganiseerd.
Tijdens de conferentie staan diverse onderwerpen centraal. Zo zullen de
mogelijkheden worden bekeken om ‘wildlife crime’ een internationaal erkende
misdaad te laten worden. Eveneens zal worden gekeken naar de Wildlife Justice
Commission en een internationaal verbod (CITES) op trofeeënjacht. Ik onderzoek
op dit moment de mogelijkheden om invulling te geven aan de motie van de leden
Thieme (PvdD) en Rudmer Heerema (VVD), die verzoekt om de import van
jachttrofeeën aan te pakken.
Ik hoop met de organisatie van deze internationale conferentie een krachtige
internationale inzet te krijgen voor effectieve nieuwe maatregelen die een bijdrage
zullen leveren aan het wereldwijd behoud van wildlife. De uitkomst van deze
bijeenkomst zal daarnaast meegenomen worden in de aanloop naar de
Conferentie van Partijen van de Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild fauna and flora (CITES-verdrag) die van 24 september tot en met
5 oktober 2016 in Johannesburg, Zuid-Afrika, zal plaatsvinden.

(w.g.)

Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken
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