Help mee olifanten redden. Doe mee aan de beraadslagingen van de
Europese Commissie over de ivoorhandel binnen de EU
Wie mogen meedoen?
De Europese Commissie roept burgers, organisaties en andere belanghebbenden op tot deelname
aan een online consultatie over de ivoorhandel binnen de EU en de maatregelen die de EU
hiertegen zou moeten nemen.

Wanneer?
Reacties kunnen tot 8 december 2017 worden ingediend.

Waarom zijn deze beraadslagingen over de ivoorhandel van belang?
De toestand voor olifanten is decennialang niet zo kritiek is geweest als nu, en daar zijn
ivoorstropers verantwoordelijk voor. De populatie savanneolifanten in Afrika is in zeven jaar tijd
met een derde uitgedund, terwijl maar liefst 65% van de bosolifanten is verdwenen, voor het
overgrote deel door toedoen van stropers. Nog steeds worden elk jaar 20.000 Afrikaanse olifanten
gedood. De ivoorhandel financiert de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, eist het leven
van parkwachters die dieren proberen te beschermen, en brengt schade toe aan de
gemeenschappen en economieën van ontwikkelingslanden.
Overal in Europa wordt ivoor nog steeds via internet en op veilingen en markten verhandeld. Veel
EU-lidstaten laten nog steeds de binnenlandse handel in zogenaamd oud ivoor toe, evenals de
export, met als bestemming de grote zwarte markten in landen als China en Hong Kong. Steeds
breder echter groeit het besef, dat de legale handel in ivoor de vraag ernaar aanwakkert en een
dekmantel biedt voor het witwassen van inkomsten uit de illegale handel. In een aantal landen met
een omvangrijke binnenlandse ivoormarkt neemt de overheid momenteel maatregelen om een
eind te maken aan de handel in ivoor. In China wordt eind 2017 een handelsverbod van kracht.
Op 6 oktober startte de Britse overheid met haar eigen beraadslagingen ter voorbereiding op een
wet, die vrijwel elke vorm van handel in ivoor in het Verenigd Koninkrijk moet gaan verbieden. Ook
Frankrijk heeft al strengere regelgeving en controles op de verkoop ingevoerd. De rest van de EU
loopt hier echter bij achter en als de EU niet eensgezind maatregelen neemt, kan dat een obstakel
vormen voor de wereldwijde strijd tegen de handel in ivoor.
U kunt via deelname aan de online consultatie de Europese Commissie ertoe aansporen zo
krachtig mogelijke maatregelen te nemen om een eind te maken aan de handel in ivoor en de
afslachting van olifanten.

Hoe kunt u uw bijdrage leveren?
Door deelname aan de online consultatie van de Europese Commissie via het invullen van een
vragenlijst, beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans.

Tips voor het invullen


Rubriek A *Informatie over geënquêteerde.

Vragen 1, 4, 6, 7 en 8 zijn verplicht, dit betreft uw persoonlijke informatie.



Rubriek B Informatie over uw betrokkenheid bij de handel.

Uit de antwoorden dient het belang van de geënquêteerde bij de ivoorhandel duidelijk te worden.



Rubriek C Informatie over de illegale handel in ivoor binnen de EU.

Als u de open vraag in deze rubriek wilt beantwoorden, verzoeken wij u beleefd kennis te nemen van de
hieronder vermelde documenten.
We geven bij deze vragen geen standaard antwoorden, omdat de vragen zo zijn geformuleerd dat zelfs
deskundigen op dit gebied hier geen passend antwoord op kunnen geven. We vinden het jammer dat
de Europese Commissie nog geen gedetailleerde informatie naar buiten heeft gebracht over de omvang
van de legale en illegale handel in ivoor. Daarom verzoeken wij u om bij de beantwoording van de
vragen in Rubriek C de Commissie op te roepen gedetailleerde informatie te publiceren over de
hoeveelheden ivoor die door EU-lidstaten in beslag genomen zijn en over het aantal vergunningen voor
de legale handel die binnen de EU zijn uitgegeven. Deze informatie berust momenteel bij
overheidsinstanties van de afzonderlijke Lidstaten.



Rubriek D: In onderstaande tabel hebben wij antwoorden aangekruist die u bij een aantal
vragen in Rubriek D zou kunnen geven. Ook vindt u er achtergrondinformatie die bij het
invullen van het formulier nuttig kan zijn.

D: Prioriteiten EU met betrekking tot de handel in ivoor
1. Welke prioriteit zouden de EU en haar Lidstaten volgens u moeten geven aan onderstaande stappen in de
aanpak van de illegale handel in ivoor binnen/naar/vanuit de EU? (Aanvinken wat van toepassing is)
Dit zou
hoogste
prioriteit
moeten
hebben
Beter toezicht op de naleving van bestaande EUregelgeving en richtlijnen voor de handel in ivoor
Voorlichting geven aan consumenten, en
ivoorhandelaars bekend maken met bestaande
EU-regelgeving en richtlijnen ter bevordering van
de legale handel
Alle handel in ivoor naar, vanuit en binnen de EU
verbieden
Alle handel in onbewerkt ivoor naar, vanuit en
binnen de EU verbieden
Een algeheel verbod op de handel in ivoor
instellen binnen de EU, met verantwoorde
uitzonderingen
Een algeheel verbod op de (weder)uitvoer van
ivoor vanuit de EU instellen, met verantwoorde
uitzonderingen

de

Dit
zou
in
combinatie met
andere stappen
prioriteit
moeten krijgen

Dit
hoeft
geen
prioriteit te
krijgen

X

X

X
X
X

X

Ik weet het
niet

Tips voor het invullen
2.-4.: In hoeverre bent het eens of oneens met de volgende stellingen?
Vraag
2. “De illegale handel in ivoor in de EU vormt een betrekkelijk klein probleem
vergeleken met de wereldwijde illegale handel. In plaats van het veranderen van de
EU-regelgeving inzake de handel in ivoor zou de EU beter prioriteit kunnen geven aan
het steunen van maatregelen tegen de ivoorhandel in andere regio’s (Afrika en Azië in
het bijzonder). De landen daar zijn immers van meer belang als herkomstland en
belangrijke afzetmarkt van illegaal ivoor.”
3. "De huidige EU-regelgeving is toereikend om te voorkomen dat de interne EUmarkt voor olifantenivoor de internationale illegale handel aanwakkert. De regels
hoeven niet veranderd te worden, maar we moeten ervoor zorgen dat alle
betrokkenen zich er volledig van bewust zijn en we moeten ook beter toezien op de
naleving".
4. "De huidige EU-regelgeving is ontoereikend, omdat er niet mee wordt voorkomen
dat de handel binnen de EU in olifantenivoor de internationale illegale handel
aanwakkert. Op EU-niveau zijn verdergaande handelsbeperkingen nodig om dit
probleem aan te pakken."

Tips voor beantwoording

5. Zou de EU volgens u de handel in ivoor van olifanten tussen EU-landen onderling
verder aan banden moeten leggen?
Zo ja, aan welke beperkingen denkt u dan?
6. Welke van de hieronder genoemde artikelen van ivoor zouden volgens u voor
ontheffing in aanmerking komen van de aanvullende regels of richtlijnen ten aanzien
van de handel binnen de EU?
(Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

JA. De EU zou elke vorm van
handel in ivoor moeten
verbieden.
Optie 7: Andere artikelen
(hieronder vermelden a.u.b.):
Antieke artikelen die een zeer
laag percentage of geringe
hoeveelheid ivoor bevatten,
zoals
meubels
of
muziekinstrumenten
met
ingelegd ivoor
JA. De EU zou elke vorm van
handel in ivoor moeten
verbieden.
Optie 6: Andere artikelen
(hieronder vermelden a.u.b.):
Antieke artikelen die een zeer
laag percentage of geringe
hoeveelheid ivoor bevatten,
zoals
meubels
of
muziekinstrumenten
met
ingelegd ivoor
Optie 7: Andere artikelen
(hieronder vermelden a.u.b.):
Antieke artikelen die een zeer
laag percentage of geringe
hoeveelheid ivoor bevatten,
zoals
meubels
of
muziekinstrumenten
met
ingelegd ivoor
Optie 5: Belangrijke positieve
gevolgen

8. Zou de EU volgens u de handel in ivoor van olifanten NAAR en VANUIT EU-landen
verder aan banden moeten leggen? Zo ja, aan welke beperkingen denkt u dan?
9. Staan er op onderstaande lijst volgens u artikelen van ivoor die in aanmerking
komen voor ontheffing van de aanvullende regels of richtlijnen ten aanzien van de
wederuitvoer van bewerkt ivoor vanuit de EU-landen naar landen buiten de EU?
(Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

10. Staan er op onderstaande lijst volgens u artikelen van ivoor die in aanmerking
komen voor ontheffing van de aanvullende regels of richtlijnen ten aanzien van de
import van ivoor naar EU-landen vanuit landen buiten de EU? (Selecteer alle
antwoorden die van toepassing zijn)

11. Wat zouden de gevolgen zijn (bijv. financieel, logistiek, milieutechnisch) voor u of
uw organisatie als de EU aanvullende regels of richtlijnen inzake de import,
wederuitvoer of handel tussen EU-landen onderling zou uitvaardigen?
12. Wat zouden de gevolgen zijn voor de ivoorstroperij en de internationale illegale
handel in ivoor als de EU aanvullende beperkingen ten aanzien van de import,
wederuitvoer of handel tussen EU-landen onderling zou opleggen?

Optie 5: Zeer mee oneens

Optie 5: Zeer mee oneens

Optie 1: Zeer mee eens

Optie 5: Belangrijke positieve
gevolgen

Achtergrondinformatie over de ivoorhandel en ivoorstropers:
Rapporten:






EU ivory trade: The need for stricter measures
Illegal trade seizures: Elephant ivory in Europe
Ivory seizures in Europe 2006-2015
EU ivory trade kills elephants
A rapid survey of UK ivory markets



Ivoor staat hoog op de lijst van in beslag genomen illegale wildlifeproducten binnen de EU. In 2016 werd
binnen de EU een recordaantal grote partijen illegaal ivoor onderschept. Ook werd gerapporteerd over
handel in illegaal ivoor in veilinghuizen, winkels en via online aanbieders binnen de EU. Zowel binnen de
EU als aan haar buitengrenzen worden regelmatig bewerkte slagtanden en andere voorwerpen van
ivoor in beslag genomen, die illegaal bleken te zijn verkocht, geïmporteerd of geëxporteerd. Ook wordt
van tijd tot tijd ivoor vanuit de EU in importlanden als China en Vietnam in beslag genomen.
In de tien jaar tussen 2006 en 2015 was de EU verreweg de grootste mondiale exporteur van legaal
ivoor afkomstig van olifanten, waaronder slagtanden en snijwerk. De belangrijkste exportlanden waren
China en Hong Kong, die ook beide een sleutelrol vervullen bij de handel in illegaal ivoor. Terwijl China
en Hong Kong bezig zijn hun interne ivoormarkt te sluiten, kan de voortgaande handel in ivoor binnen
de EU ondermijnend werken op de pogingen van deze landen om de ivoorhandel te bestrijden en de
vraag naar ivoor in te dammen.
Het is bijna onmogelijk om illegaal ivoor van legaal, ouder ivoor te onderscheiden. De zwarthandelaars
bedienen zich van verschillende methoden om nieuw, via stroperij verkregen ivoor oud te laten lijken,
onder andere door het in thee te drenken. Op dit moment zijn vergunningen en certificaten voor antiek
ivoor in de EU niet vereist, bovendien kunnen deze documenten gemakkelijk worden vervalst.
De legale ivoormarkten wakkeren wereldwijd de vraag naar ivoor aan - van legale, maar ook van illegale
herkomst. Er zijn aanwijzingen dat die legale markten een dekmantel voor de illegale handel vormen,
het toezicht op de naleving bemoeilijken en de inspanningen van vele landen om alle ivoormarkten te
sluiten, ondermijnen. De illegale handel in ivoor is een wereldomvattend probleem dat om een
mondiale aanpak vraagt.
In de afgelopen jaren zijn diverse resoluties aangenomen waarin overheden worden opgeroepen een
eind te maken aan de ivoorhandel. Zo waren er resoluties van het Europees Parlement, een motie van
het World Conservation Congress van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), en een
resolutie die tijdens de 17de vergadering van de Conferentie van Partijen bij CITES (de Conventie inzake
de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten, ‘Resolutie 10.10’) werd ingediend
en dit jaar door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is bekrachtigd. De EU dreigt haar
geloofwaardigheid te verliezen als ze andere landen maant de binnenlandse handel in ivoor te stoppen
en intussen niets doet aan de handel door de eigen Lidstaten.









Meer informatie en contactgegevens kunt u vinden op:
http://www.bornfree.org.uk
https://davidshepherd.org/news
http://www.eia-international.org
http://www.eurogroupforanimals.org/news
http://www.hsi.org/world/europe/
http://www.ifaw.org/european-union/frontpage
https://www.prowildlife.de
http://www.robindesbois.org
https://brussels.wcs.org

