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verbod op de 
ivoorhandel in de eu

IFAW is tegen het stropen van olifanten voor hun ivoor. Olifanten hebben ivoor nodig, mensen niet.

bedreiging 
voor olifanten
De wereldwijde ivoorhandel vormt 
voor alle olifanten ter wereld een 
bedreiging. De wetgeving is nogal 
onduidelijk en complex. Nieuw ivoor 
mag sinds 1990 niet verhandeld 
worden. Maar voor oud ivoor gelden 
allerlei uitzonderingen en deze zijn 
gemakkelijk te omzeilen. Door deze 
uitzonderingen lijkt het alsof je 
zonder voorbehoud in oud ivoor  
mag handelen.

Daarbij wordt oud ivoor mogelijk 
gebruikt als dekmantel voor de 
handel in illegaal nieuw ivoor. Deze 
handel in (illegaal) nieuw ivoor levert 
veel op waardoor de stroperij toe-
neemt. Het doden van olifanten voor 
de ivoorhandel stopt alleen als de 
legale binnenlandse markten worden 
gesloten.

de rol van de EU
De meeste Europeanen denken dat  
de commerciële ivoorhandel volledig 
verboden is. Ondertussen vindt er in 
de EU nog steeds een aanzienlijke 

handel in ivoor plaats. De Europese 
Unie (EU) is zelfs de grootste export-
markt van ivoor, waarvan het meeste 
naar Azië gaat.

online handel
De handel in wilde dieren online  
neemt wereldwijd enorm toe, ook in 
Nederland. In het voorjaar van 2018 
hebben we in Nederland een onder-
zoek uitgevoerd naar de ivoorhandel 
via veilinghuizen. De schrikbarend 
hoge cijfers van ivoor dat niet volgens 
de wettelijke eisen wordt verhandeld, 
hebben ervoor gezorgd dat het 
grootste Nederlandse online veiling-
huis Catawiki haar beleid heeft 
aangepast. 

advies
De urgente aanbeveling van IFAW  
is om een handelsverbod in te  
voeren, met een aantal heldere 
uitzonderingen, die samen met 
krachtige sancties de consumenten-
vraag naar ivoor ontmoedigt.

400.000  
de huidige Afrikaanse olifanten-
populatie, vergeleken met meer 
dan 1,3 miljoen dieren in de 
jaren ’70. Deze daling is voor-
namelijk het gevolg van stroperij.

ten minste 20.000  
olifanten worden elk jaar 
gedood voor ivoor.

8 procent
jaarlijkse afname van olifanten 
populaties.

1.856
producten van ivoor, gevonden  
in 1.310 aanbiedingen van 
(online) veilinghuizen in 
Nederland, in een tijdbestek  
van 3 maanden begin 2018. De 
overgrote meerderheid voldeed 
niet aan de wettelijke eisen. 

Bron: The Great Elephant Census (augustus 
2016), the first-ever continental-scale 
survey of African elephants

https://www.ifaw.org/nl
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oplossingen
eu actieplan
IFAW steunt het EU-actieplan tegen 
de handel in wilde dieren en planten. 
Dit actieplan werd in 2016 door de 
Europese Commissie opgesteld en 
bevat onder meer een aanpak om 
de handel in onbewerkt ivoor te 
beperken.

verbod
Wij voeren campagne in de EU  
voor een verbod op de ivoorhandel. 
Ook in Nederland heeft IFAW het 
voortouw genomen. Door onderzoek 
in verschillende landen hebben we 
aangetoond dat de meerderheid van 
de handel niet volgens wettelijke 
eisen plaatsvindt. Een opiniepeiling in 
de gehele EU liet zien dat 65% van de 
burgers een verbod op ivoorhandel 
ondersteunt. 

ons werk begint zijn 
vruchten af te werpen
Het Europees Parlement heeft twee 
resoluties aangenomen, waarin wordt 
opgeroepen een einde te maken aan 
de ivoorhandel in de EU. In 2017 werd 
door de EU ingesteld dat lidstaten 
geen slagtanden en ander onbewerkt 
ivoor meer naar landen mogen 
exporteren buiten de EU. 

hoe kan jij helpen? 
Vraag jouw overheid om beleid te 
steunen dat een einde maakt aan de 
binnenlandse ivoormarkt, in zowel 
jouw land als de hele EU.

Dring bij de Europese Unie aan op een 
EU-breed verbod op ivoorhandel.

Koop nooit ivoorproducten en 
moedig anderen aan hetzelfde te 
doen.

Word donateur van IFAW en help ons 
de campagne tegen de ivoorhandel 
voort te zetten.

strengere 
ivoorwetgeving 
in eu-landen:
Verschillende landen in de EU hebben 
inmiddels strengere wetgeving 
ingevoerd, omdat zij zich ervan  
bewust zijn dat de ivoorhandel een 
grote rol speelt bij de toename van 
stroperij. 

verenigd koninkrijk: 
heeft een van de krachtigste verboden 
ter wereld: een totaalverbod op zowel 
onbewerkt als bewerkt ivoor, met een 
aantal kleine uitzonderingen. 

nederland: 
heeft de handel in onbewerkt ivoor 
verboden.

frankrijk/luxemburg: 
hebben de handel in onbewerkt ivoor 
en in bewerkte ivoorproducten, die na 
1975 zijn geproduceerd, verboden.

belgië:
heeft de binnenlandse verkoop van 
onbewerkt ivoor en van bewerkt ivoor 
van na 1 juli 1975 verboden. Ook de 
invoer/uitvoer van bewerkte  
producten is verboden, hetzij met 
enkele beperkingen.

oostenrijk/tsjechische 
republiek/duitsland/ 
slowakije/zweden:
hebben de uitvoer van onbewerkt  
ivoor verboden.

90% van de 90.000 EU-burgers, die de EU-vragenlijst over ivoorhandel heeft ingevuld,  
was voorstander van een EU-verbod op ivoorhandel.

ontdek meer! 
check ifaw.org

 
90% 
In mei 2018 riepen meer dan 90 
leden van het Europees Parlement 
op tot een totaalverbod op de handel 
en invoer van ivoor binnen de EU. 
Bovendien bleek uit een enquête 
van de Europese Commissie over 
ivoorhandel dat meer dan 90% 
van de 90.000 EU-burgers, die de 
vragenlijst had ingevuld, voor een  
EU-verbod op ivoorhandel is.

samen 
IFAW is de samenwerking met 
bedrijven, wetshandhavingsinstanties 
en andere organisaties aangegaan 
om wildlife crime, waaronder de 
verkoop van ivoor, te stoppen. 
Aangezien de meeste handel online 
plaatsvindt, werken we wereldwijd 
succesvol samen met organisaties als 
Google, Facebook, Instagram, eBay, 
Etsy, Alibaba en Microsoft. Samen 
roepen we wildlife crime uiteindelijk 
een halt toe. 
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