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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.  

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

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. 

3. Vul de vragenlijst in volgens de instructies hieronder.  
U kunt gebruik maken van de suggesties, maar het is 
belangrijk dat u alles zoveel mogelijk in uw eigen woorden 
invult.  

Opmerking: Als u de online vragenlijst niet kunt gebruiken, 
kunt u uw feedback e-mailen naar  env-cites@ec.europa.eu

Deze openbare consultatie bestaat uit drie delen:  
(1) over u, (2) openbare raadpleging, en (3) commentaar  
van deskundigen (hoewel iedereen dit mag invullen). De 
instructies op de volgende pagina zijn voor het tweede deel. 
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Inbeslagname van jachtluipaarden en leeuwenwelpen in Jordanië, februari 2010.
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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.   

Bladzijde 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. U kunt de antwoorden van 
IFAW hieronder lezen als u over bepaalde punten wat 
achtergrondinformatie nodig heeft.      

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.  

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 

Hoewel alle initiatieven belangrijk zijn, bevelen wij aan 
om ten minste de hoofdprioriteiten te selecteren met de 
nummers 2.1, 2.7 en 2.11. Het Actieplan faalde het meeste bij 
het versterken van de EU regels tegen de handel in wilde 
dieren en planten en de uitvoering van de activiteiten uit 
het Actieplan door de lidstaten. Dit moet dringend beter 
worden aangepakt in het nieuwe Actieplan. Bovendien is de 
EU een belangrijke bestemming voor illegaal verhandelde 
wilde dieren, 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.     

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”. Voor het pop-upvenster 3.28, 
“indien andere bedrijven, gelieve te specificeren”, heeft 
IFAW als volgt geantwoord: 

Te vaak wordt op sociale media niet-duurzaam gebruik 
van of handel in wilde dieren gepromoot, door onder meer 
touroperators en houders, handelaren en verenigingen van 
exotische huisdieren. Dit leidt tot een verstoorde relatie 
tussen mensen en wilde dieren en een grotere vraag naar 
beschermde en zelfs bedreigde diersoorten. Bovendien blijven 
sommige antiquairs en hun verenigingen de handel in onder 
meer ivoor van olifanten en hoorn van neushoorns promoten. 

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. Dit zijn enkele van onze 
suggesties:

Er moet strengere regelgeving komen voor de legale handel 
in wilde dieren binnen de EU, waarbij mazen in de wet worden 
gedicht. 

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. 

De verzorging van in beslag genomen levende dieren moet 
sterk worden verbeterd. Dierenwelzijn en het behoud van 
in het wild levende dieren blijven een lage prioriteit bij de 
rechtshandhaving en moeten alle aandacht krijgen.

Initiatieven om de vraag terug te dringen in de belangrijkste 
consumentenlanden - ook binnen de EU - zijn van cruciaal 
belang om de vraag naar wilde dieren en planten drastisch  
te kunnen verminderen. 

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.

Fo
to

: ©
IF

AW

Fo
to

: ©
 IF

AW
/Z

oo
lo

gi
ca

l 
So

ci
et

y 
of

 T
rin

id
ad

 a
nd

 T
ob

ag
o

Kleine hoorns van neushoorns verwijderd door Kenya Wildlife 
Service (KWS) rangers om stroperij te helpen voorkomen.

Instructies 

Kapucijnaapje te koop aangeboden in een kooi.


