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Denkt u dat Europa een aanzienlijke speler op de 
ivoormarkt is? Vast niet. Dat denken de meeste 
Europeanen. Maar dit continent is de grootste 

exportmarkt voor handel naar andere landen, met 
name naar China. Het huidige semiverbod - dat wel 
voor nieuw ivoor, maar niet voor oud ivoor geldt - 

functioneert niet en werkt verdere stroperij in de hand. 
Met alle gevolgen van dien voor olifanten. 

Handel van 
Nederlandse veilinghuizen
Nederland is één van de Europese landen met een aanzienlijke rol in de handel van ivoor van olifanten. In de periode van 15 januari 
tot en met 15 april 2018 heeft het IFAW onderzoek gedaan naar de handel in ivoren voorwerpen door veilinghuizen in Nederland. 
Alleen al in dit tijdbestek hebben we 1.310 aanbiedingen met olifantenivoor ontdekt. 

Het onderzoek bevestigt onze zorg over de handhaving van de wetgeving in Nederland. Hierbij de voornaamste bevindingen:

Nederland 
als onderdeel 

van een 
wereldwijd 
probleem

GEEN BEWIJS 
VAN ANTIEK

88% van de aanbiedingen bij fysieke veilinghuizen voldoet niet 
aan de wettelijke eisen voor de handel in olifantenivoor. Dit betreft 
vooral zogenaamd antiek ivoor. 

60% van de handel vindt plaats via het Nederlandse online 
veilinghuis Catawiki met veel aanbieders uit andere EU-landen. Op 
deze veilingsite wordt meestal door middel van een taxatierapport 
bewijs geleverd dat een voorwerp antiek is. Beoordelingen door 
taxateurs gebeuren echter veelal alleen vanaf foto’s, terwijl dit niet 
is toegestaan. Bij een derde van de aanbiedingen op Catawiki is dit 
in ieder geval vastgesteld, doordat de taxateur dit openlijk toegeeft 
en zelf meldt in zijn taxaties. 

Ook zouden taxatierapporten mogelijk onterecht worden 
verleend voor voorwerpen die dateren van na 1947. Hoewel uit dit 
onderzoek al blijkt dat van de aanbiedingen bij alle veilinghuizen 
zeker 57,8% niet volgens de regels plaatsvindt, zal het 
werkelijke percentage door dergelijke praktijken nog veel 
hoger liggen. 
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ILLEGALE VERKOOP 
VAN ONBEWERKT IVOOR

Twee van de negen aanbiedingen met onbewerkte slagtanden 
waren illegaal. Eén slagtand werd door een Nederlands 
veilinghuis aangeboden, waarbij het verplichte EU-certi� caat 
niet aanwezig was. Twee slagtanden kwamen van een Franse 
verkoper, terwijl in Frankrijk strengere wetgeving geldt en 
überhaupt niet in onbewerkt ivoor gehandeld mag worden. 

VERWARRENDE 
WETGEVING

Veilingmeesters en taxateurs ondervinden onduidelijkheid 
als het gaat om de regulering van de ivoorhandel. Daarbij 
is geconstateerd dat zij ook regelgeving overtreden. De 
verschillen in wetgeving tussen de EU-landen bieden - ook aan 
consumenten - hierdoor een podium voor illegale praktijken - 
hetzij bewust of onbewust. 

VEILINGHUIZEN 
GEEN LAST VAN EEN VERBOD 

Veilinghuizen geven aan dat de handel in ivoor slechts een zeer 
klein gedeelte vormt van hun omzet. Een totaalverbod zal niet 
leiden tot economisch verlies. 



Veilingmeesters en taxateurs leggen in hun dagelijkse 
werkzaamheden niet het verband tussen de internationale 
handel in oud ivoor en de wereldwijde bedreiging van olifanten. 
Zij zijn zich veelal niet bewust dat de legale ivoorhandel als 
dekmantel fungeert voor de illegale handel, evenmin dat de 
legale export binnen en vanuit Europa de vraag naar ivoor in 
China en andere landen in Zuidoost-Azië aanwakkert. 
Om de destructieve cirkel van vraag en aanbod te doorbreken, 
pleit het IFAW voor een totaalverbod op de handel in zowel 
bewerkt als onbewerkt ivoor.

Om de destructieve cirkel van vraag en 
aanbod te doorbreken, pleit het IFAW voor een 
totaalverbod op de handel in zowel bewerkt als 

onbewerkt ivoor.

Ivoor is slechts verantwoordelijk voor een klein deel van de 
omzet van veilinghuizen. Een totaalverbod zou hen daarom niet 
schaden, maar juist helpen door helderheid te scheppen. Deze 
helderheid is welkom, aangezien er bijna unaniem uit het rapport 
naar voren komt dat er momenteel veel verwarring bestaat over 
de interpretatie en de uitvoering van de regelgeving.

De huidige Europese wetgeving over de ivoorhandel is van 
toepassing voor alle lidstaten en een uitwerking van het 
internationale CITES-verdrag dat wereldwijd de handel in wilde 
dieren reguleert. De handel in ivoren voorwerpen is toegestaan 
onder speci� eke voorwaarden. Bewerkt antiek ivoor mag binnen 
de Europese Unie (EU) zonder certi� caat worden verhandeld, 
mits bewezen kan worden dat het voorwerp antiek is. Voor 

Verband handel 
en stroperij

20.000 
OLIFANTEN
gestroopt 
per jaar
populatie 415.000

                                                                      
Tussen 2007 en 2014 is zelfs 1/3 van de populatie 
afgenomen. Als we niet snel ingrijpen, is er geen toekomst 
meer voor de olifant. En dat heeft grote gevolgen, niet 
alleen voor de biodiversiteit en het ecosysteem, maar 
ook voor de economie van lokale gemeenschappen. 
Olifantensafari’s zorgen namelijk voor aanzienlijke 
inkomsten. Een olifant is in meerdere opzichten levend 
meer waard dan dood!

Verwarrende wetgeving 
geeft gebrekkige handhaving

In het onderzoek naar de ivoorhandel door veilinghuizen blijkt 
uit gesprekken met taxateurs dat zij wel op de hoogte zijn van 
de geldende wetgeving en deze overtreden. Ze vertrouwen 
veelal op hun eigen ervaring. Zo voert online veilinghuis Catawiki 
vaak taxaties uit op basis van foto’s veelal voor buitenlandse 
aanbieders. Dat is goedkoper dan een fysieke inspectie, maar 
verboden conform de CITES-regelgeving. Uit gesprekken met 
veilinghouders blijkt dat zij zelf ook belang hebben bij een 
aanscherping van de regels. Een aantal van hen geeft aan achter 

Importeren 
naar de EU

Verhandelen 
binnen de EU

Exporteren 
naar buiten de EU

Bewerkt ivoor Alleen voor eigen gebruik en niet voor 
commerciële doeleinden

Voorwerpen moeten dateren van voor 18 
januari 1990 voor de Afrikaanse olifant 
en 1 juli 1975 voor de Aziatische olifant

Import- en exportvergunning verplicht

Nederland heeft sinds 5 mei 2016 een 
invoerverbod voor slagtanden die als 
jachttrofeeën zijn verkregen

EU-certi� caat verplicht Voorwerpen moeten dateren van voor 1 
juli 1975 voor de Aziatische olifant en 26 
februari 1976 voor de Afrikaanse olifant

Export- en importvergunning verplicht

Bewerkt antiek ivoor 
(voor 3 maart 1947)

Geen EU-certi� caat nodig

Wel bewijs van antiek 
vereist (taxatierapport)

Onbewerkt ivoor 
(slagtanden < 90% bewerkt)

EU-certi� caat verplicht Verboden

export naar andere landen is goedkeuring nodig. De handel 
in onbewerkt ivoor (hele slagtanden) is binnen de EU alleen 
toegestaan met de juiste certi� cering. Uitvoer naar landen buiten 
de EU is verboden. Lidstaten kunnen besluiten om strengere 
wetgeving te implementeren. Dit leidt tot verschillen per land wat 
wel of niet mag. 

een totaalverbod op ivoorhandel te staan, met uitzondering van 
een beperkt aantal waardevolle stukken.
Bij het volledig digitale veilinghuis Catawiki werden in ons 
onderzoek veruit de meeste ivoren voorwerpen te koop 
aangeboden. De website trekt internationale kopers aan, die 
ieder met een andere lokale wetgeving te maken hebben. 
Tussen Nederland en Frankrijk zijn de verschillen in wetgeving 
aanzienlijk. In Frankrijk is de verkoop van onbewerkt ivoor geheel 
verboden. Toch wordt dit via Catawiki aangeboden. 

Regels voor handel 
in olifantenivoor

1 olifant elke 
26 minuten!

Bedreiging voor olifanten 
Veel veilingmeesters en kunstliefhebbers zien ivoren 
objecten uitsluitend als kunst. Dat het ivoor afkomstig 
is van de slagtanden van olifanten, wordt veelal aan 
voorbij gegaan. Jaarlijks doden stropers meer dan 
20.000 olifanten op inhumane wijze om de internationale 
ivoormarkt te verzadigen. De populaties olifanten 
verkeren hierdoor wereldwijd in kritieke toestand. Terwijl 
zij een essentieel onderdeel van het ecosysteem zijn. 
Momenteel leven er ongeveer 415.000 olifanten op het 
gehele Afrikaanse continent.
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OKIMONO
De okimono is een 

Japans ornament dat gebruikt 
wordt ter decoratie.

Object Aantal aanbiedingen

Overig snijwerk  300
Gebruiksvoorwerp   223
Okimono  199
Netsuke  161
Miniatuur  89
Religieuze kunst  84
Juweel  65
Keukengerei  59
Wapen  27
Wandelstok  26
Bewerkte slagtand  21
Spel  15
Lakzegel  10
Onbewerkte slagtand  9
Erotica  6
Lakwerk   6
Meubel  6
Muziekinstrument  4

Totaal  1.310

Resultaten: 
Hoeveel ivoor wordt er verhandeld 
door Nederlandse veilinghuizen?

Uit dit onderzoek blijkt dat de meerderheid van het bewerkte 
ivoor dat als antiek wordt aangeboden, niet aan de wettelijke 
regels voldoet. 

Bij fysieke veilinghuizen wordt bij maar liefst 87% geen bewijs 
geleverd dat het voorwerp dateert van voor 1947 of ontbreekt 
zelfs elke datering. Bij veilingsite Catawiki is dit bij 6% van de 
aanbiedingen, maar taxateurs hebben vaak het object niet zelf 
gezien. Bij een derde van de voorwerpen weten we dit zeker, 
omdat de taxateur zelf aangeeft op basis van foto’s te taxeren.
Daarnaast merkt deze geïnterviewde taxateur op dat hij niet 
de enige is: “Catawiki werkt dus alleen met foto’s. De experts 
van Catawiki hebben het niet in handen gehad. Ze kunnen wel 
vragen naar extra foto’s, details, maar ze moeten varen op de 
beschrijving van de inzender, wat een ander veilinghuis niet hoeft 
te doen.” 

Vanuit de branche zelf zijn zorgen geuit over de legaliteit van 
sommige ivoren voorwerpen die worden geveild. Volgens een 
expert zijn veel voorwerpen zichtbaar niet antiek en worden ten 
onrechte met taxatierapporten aangeboden. 

Mogelijk is het totale percentage illegale aanbiedingen veel 
hoger dan berekend in dit onderzoek. 

1.856 voorwerpen van olifantenivoor in 1.310 aanbiedingen.

Bij 17 veilinghuizen werden 1.310 aanbiedingen met 
olifantenivoor aangetroffen met vaak meerdere objecten. In 
totaal werden 1.856 voorwerpen geteld. 60% werd aangeboden 
via Catawiki en 40% via 16 fysieke veilinghuizen. Daar werden 
wel vaak meerdere voorwerpen tegelijkertijd aangeboden. 
Bewijsdocumenten werden echter per aanbod gemeld of 
toegevoegd. Alle berekeningen zijn daarom gebaseerd op het 
aantal aanbiedingen. 

NETSUKE
Een netsuke is een 

Japans met de hand gemaakte 
gordelknoop.

Van de ivoren voorwerpen bestaat het overgrote deel uit 
gesneden beeldjes. Doorgaans zijn deze afkomstig uit China, 
Japan of Afrika. Samen zijn deze beeldjes goed voor 660 
aanbiedingen. Twee veelvoorkomende voorwerpen zijn 
okimono’s en netsuke’s, beide Japanse snijwerken.

Wat wordt er verhandeld?

Taxatierapporten

Van de acht aangeboden onbewerkte slagtanden was er 
één afkomstig uit Nederland. Deze gepolijste slagtand werd 
aangeboden zonder het benodigde EU-certi� caat. Volgens het 
veilinghuis zou het hier echter gaan om een bewerkte tand. Op 
Catawiki werden slagtanden aangeboden uit België, Portugal 
en Frankrijk. De verkoop van onbewerkt ivoor is volgens de 
Franse wet echter verboden. 
Bij bewerkt ivoor is er veel mis. Bij 103 aanbiedingen werd 
helemaal niet vermeld hoe oud het voorwerp is. Daarnaast 
ontbrak bij nog eens 405 aanbiedingen het bewijs van 
antiek. Zeker 238 aanbiedingen werden getaxeerd zonder 
de voorwerpen te zien. Ook ontbrak bij negen van de zestien 
aanbiedingen met ivoor van na 1947 een EU-certi� caat. 

Legaal of illegaal?

Slagtand aangeboden zonder EU-certifi caat

Helaas was niet altijd even duidelijk hoeveel voorwerpen van 
ivoor zijn, zoals bij een kavel van religieuze kruisen afkomstig 
van een Belgisch klooster. Hierbij wordt vermeld: “Kavel 
met 65 kruisjes in verschillende formaten en materialen, o.a. 
koper, ivoor, émail, e.a.” Het is daarbij niet duidelijk hoeveel 
kruisen ivoor bevatten. Er wordt ook geen taxatierapport of 
EU-certi� caat bij geleverd of vermeld. Alle 65 kruizen zijn 
daarom meegeteld als voorwerp en de aanbieding is in dit 
onderzoek als verdacht aangemerkt.

Aantal aanbiedingen:

Soort voorwerp Catawiki Fysieke 
veilinghuizen

Totaal

Onbewerkt ivoor 8 1 9
Bewerkt ivoor na 1947 11 5 16

Ivoor zonder datumindicatie 3 100 103
Antiek ivoor (voor 1947) 761 421 1.182

783 527 1.310

Uiteindelijk werden er 786 aanbiedingen verkocht voor een 
totaalbedrag van € 348.583,-

Soort voorwerp Fysieke 
veilinghuizen

Catawiki

Verdacht onbewerkt ivoor (slagtanden) 1 1
Verdacht bewerkt ivoor van na 1947 
(geen EU-certi� caat) 4 5

Verdacht bewerkt ivoor zonder 
datumindicatie 100 3

Verdacht antiek ivoor (geen bewijs van 
antiek) 360 45

Verdacht antiek ivoor (getaxeerd van 
foto) - 238

Totaal verdacht ivoor 465 292

Aantal aanbiedingen van olifantenivoor 527 783

Percentage aanbiedingen verdacht van 
schending van de regels 88% 37%

Totaal percentage verdachte 
aanbiedingen 57,8%

Verdachte aanbiedingen van olifantenivoor
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Europa speelt een aanzienlijke rol in de internationale 
ivoorhandel en dan met name het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk 
en de luchthaven van Brussel. Maar zowel consistente gegevens 
over inbeslagnames als een consequente wetshandhaving 
ontbreken in veel EU-lidstaten. Terwijl in China grote 
hoeveelheden producten onderschept worden waarvan de 
herkomst de Europese markt is, waaronder Nederland. De vraag 
naar ivoor, niet alleen in Azië, maar ook in de VS en Europa heeft 
geleid tot een toename van stroperij en illegale handel. Het 
gedeeltelijk toestaan van de handel heeft de vraag enorm doen 
stijgen. Consumenten denken hierdoor namelijk dat de gehele 

handel is toegestaan. Zij zijn zich niet bewust van de stroperij en 
de georganiseerde misdaad die achter de handel schuilgaat. Alle 
IFAW-rapporten over ivoorhandel laten zien dat er gesjoemeld 
wordt met de datering van ivoor. En daarbij dat de legale handel 
gemakkelijk gebruikt kan worden voor de verkoop van illegaal 
nieuw ivoor. 

Zolang er een legale markt in de EU blijft bestaan, blijft ivoor een 
gewild product. De internationale illegale handel in ivoor wordt 
zo in stand gehouden. Als de destructieve cirkel van vraag en 
aanbod niet wordt verbroken, is er geen toekomst voor de olifant. 

Volgens het Bureau voor Milieuonderzoek (EIA) is er tussen 2000 en 2017 
een schokkende hoeveelheid illegaal ivoor in beslag genomen. Er werd voor 
11.000 kg aan illegaal materiaal gevonden, hoewel de legale exportmarkt 
slechts 4.000 kg aan ivoor omvat. Naar schatting zijn de in beslag genomen 
voorwerpen slechts 10% van de totale illegale ivoormarkt.

De Europese ivoorhandel: Europa als 
drijver van de internationale ivoorhandel

Het goede voorbeeld

De EU loopt achter in de wereldwijde strijd tegen de 
ivoorhandel. Volgens velen is nu het moment om het goede 
voorbeeld van de internationale gemeenschap te volgen. 
Als onderdeel van de campagne #NoIvoryinEU lanceerde 
het IFAW in 2017 een petitie om bij de EU aan te dringen 
op een verbod in ivoorhandel. Samen met AVAAZ werden 
in maart 2018 meer dan 1,2 miljoen handtekeningen 
aangeboden. Verder wordt het IFAW hierin ondersteund 
door wetenschappers uit meer dan 33 landen, leden van 
het Europees parlement, de Afrikaanse Olifanten Coalitie en 
online veilingsite eBay. De meesten van hen tekenden ook de 
AVAAZ-petitie. Zij spraken hun steun uit in een rechtstreekse 
oproep aan Karmenu Vella, EU-commissaris voor Milieu, 
Maritieme Zaken en Visserij, om actie te ondernemen tegen 
de ivoorhandel binnen de EU.

Het Verenigd Koninkrijk zette eerder dit jaar een grote stap in 
de juiste richting met het besluit om de handel in ivoor volledig 
te zullen verbannen. De regelgeving staat slechts de handel in 
een aantal uitzonderingen toe van nauwkeurig gede�nieerde 
voorwerpen, die niet in verband staan met de stroop op 
olifanten. Voorbeelden van uitzonderingen zijn muziek-
instrumenten, voorwerpen met een grote historische waarde 
en de ruil van voorwerpen tussen musea.

Deze stap volgde na vergelijkbare acties in onder andere 
de Verenigde Staten, Frankrijk en China in 2016. Hong 
Kong SAR, nu nog samen met het vasteland van China het 
grootste handelscentrum van ivoor ter wereld, heeft een plan 
aangenomen om de ivoorhandel in fases te beëindigen. Dit 
driestappenplan moet uiterlijk in 2021 zijn afgerond.

“Een groot deel gaat nog steeds 
naar Azië. Je bent een Chinees, 
en je woont in België, je gaat 

dus al die mensen langs die nog 
slagtanden hebben liggen, die stop 
je in een container, maar in China 
mag het niet meer aankomen. Dan 

moet je het dus smokkelen.”
Quote van een taxateur

Een krachtige 
stem tegen 
de ivoorhandel
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Uit de gesprekken met zowel veilingmeesters als taxateurs blijkt dat de regelgeving 
op het gebied van de veiling van ivoor momenteel onvoldoende duidelijkheid biedt. 
Een verbod biedt hiervoor - en voor de totale Europese handel in ivoor - een heldere 
oplossing. Daarbij stelt het IFAW duidelijke grenzen en een beperkt aantal nauwkeurig 
afgebakende uitzonderingen voor. Zolang er nog altijd olifanten worden gedood voor 
hun slagtanden, moeten we nu actie ondernemen. Een olifant is in alle opzichten levend 
meer waard dan dood. 

HET IFAW STELT DE VOLGENDE AANBEVELINGEN VOOR:
De EU voert verplichte, alomvattende en permanente wetgeving in die alle externe 
commerciële handel en intracommunautaire handel in ivoor verbiedt. De volgende 
uitzonderingen zijn acceptabel, waarbij de bewijslast bij de aanvragers ligt:
• Musea mogen collecties blijven verwerven, tonen en uitwisselen. Zo kunnen zij 

voorwerpen tentoonstellen en bewaren voor volgende generaties.
• Muziekinstrumenten met een klein percentage ivoor (maximaal 300 gram) mogen 

worden verhandeld. Daarvoor moeten ze voldoen aan speci�eke selectiecriteria, 
zoals geproduceerd voor 1975, en zijn geregistreerd bij de nationale CITES-autoriteit. 

• Voorwerpen daterend van vóór 3 maart 1947, die maximaal 200 gram ivoor in gewicht 
bevatten, dat maximaal 5% van het totale volume uitmaakt.

• Stukken van aanzienlijk historisch belang zijn vrijgesteld van het verbod. Dergelijke 
stukken moeten worden gedateerd door middel van koolstofdatering en worden 
goedgekeurd door een onafhankelijk panel van deskundigen. Zo kunnen musea deze 
stukken aankopen om te bewaren voor de toekomst.

• Er is geen verbod op het bezit van ivoor. Familiestukken die deels of volledig bestaan 
uit ivoor, mogen worden doorgegeven aan familieleden of musea. Ze mogen niet 
worden verhandeld.

UNIFORME REGISTRATIE VAN CONFISCATIES VAN IVOOR
Het IFAW is van mening dat er ook dringend behoefte is aan een standaardmethode 
voor het registreren van con�scaties van ivoor en een gestandaardiseerd systeem voor 
het monitoren van de ivoorhandel in de hele EU. Meer transparantie is nodig door de 
gegevens over con�scaties jaarlijks te publiceren in een rapport en zo een correcte 
vergelijking van de data van alle EU-landen mogelijk te maken.
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Baanbrekend 
voorbeeld: 
Geen grote 
�nanciële 
gevolgen voor 
veilinghuizen 
zonder ivoor

Al jaren beweert een aantal grote 
veilinghuizen dat een verbod op de 
ivoorhandel sterke negatieve gevolgen 
heeft voor hun omzet. Uit een recent 
onderzoek onder veilinghuizen in het 
Verenigd Koninkrijk (van de lokale 
organisatie Two million Tusks) blijkt 
niets minder waar te zijn. Ivoor maakt 
slechts een klein deel uit van de 
activiteiten van veilinghuizen.

John Albrecht - CEO en eigenaar van 
Leonard Joel, één van de grootste 
veilinghuizen in Australië -bevestigt 
dit. Leonard Joel besloot aan de 
hand van gesprekken met het IFAW 
om niet meer in ivoor te handelen: 
een baanbrekend voorbeeld. In 
tegenstelling tot het heersend 
schrikbeeld in de branche, is de omzet 
als gevolg niet teruggelopen. 

Onze urgente aanbevelingen: 
een handelsverbod, 
met heldere uitzonderingen
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Wilt u meer lezen 
over het onderzoek?

OVER HET IFAW
Het IFAW (International Fund for Animal 
Welfare) is een wereldwijd opererende 
organisatie zonder winstoogmerk, die zich inzet 
voor dieren en de plaatsen waar ze thuishoren. 
Met kantoren in 15 landen en projecten in 
meer dan 40 landen zetten we ons in voor de 
redding en opvang van dieren in nood over de 
hele wereld, en voor hun terugkeer naar een 
veilige leefomgeving. In samenwerking met 
overheden en lokale gemeenschappen doen 
onze ervaren campaigners, gespecialiseerde 
juristen, politiek deskundigen en internationaal 
erkende wetenschappers baanbrekend werk 
om structurele oplossingen te bedenken 
voor dringende kwesties op het gebied van 
dierenwelzijn en natuurbescherming.

VOOR MEER INFORMATIE:
IFAW - International Fund for Animal Welfare
Kantoor Nederland
Javastraat 56
2585 AR Den Haag

Sabine Zwiers
Campaigner Nederland

Voor meer informatie over ons werk kijkt u op:
www.ifaw.org/nederland 

HET ONDERZOEK
Het onderzoek naar de ivoorhandel 
van Nederlandse veilinghuizen is 
uitgevoerd in opdracht van het IFAW 
in de periode van 15 januari 2018 tot en 
met 15 april 2018 om inzicht verkrijgen 
in de omvang van de handel. Bijkomend 
onderzoeksdoel was het achterhalen 
van de � nanciële consequenties 
voor veilinghuizen bij ingang van een 
dergelijk verbod. 

VOLLEDIG RAPPORT
In deze publieksversie van het 
onderzoeksrapport Ivoorhandel in 
Nederland. Een onderzoek naar handel 
in ivoren voorwerpen door veilinghuizen 
in Nederland leest u de belangrijkste 
conclusies. Het volledige rapport, 
inclusief gedetailleerde beschrijving 
van de onderzoeksprocedure en 
daadwerkelijke uitvoering van het 
onderzoek, is op aanvraag in te zien. 
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