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Houtsnijwerk van neushoorn en witte 
neushoornhoorn kralen werden ontdekt op 
Chinese verkoop websites.

Samenvatting en toelichting

Het IFAW rapporteert de belangrijkste bevindingen aan 

handhavingsinstanties in verschillende landen, in de 

hoop dat zij aanleiding zien om te onderzoeken of de 

betrokken handelaren de wet overtreden.

Het onderzoek dat door het IFAW wordt verricht is niet 

toereikend om de omvang van de illegale handel in 

(producten van) wilde dieren via het internet te meten. 

Hiertoe zouden handhavingsinstanties de vervolging 

van criminele online handelaars moeten documenteren 

en publiceren, en ook het aantal incidenten en elk 

onderzoekdossier publiekelijk moeten rapporteren. 

Dit onderzoek van het IFAW vindt plaats in een tijd 

waarin stropersactiviteiten onrustbarende proporties 

hebben aangenomen. In slechts 3 jaar tijd zijn meer 

dan 100.000 olifanten vanwege hun ivoor gedood1 en 

ook worden de laatste tijd steeds meer grote partijen 

illegaal ivoor in beslag genomen2. De illegale handel 

in ivoor en andere producten en lichaamsdelen van 

wilde dieren brengt niet alleen het voortbestaan van 

soorten in gevaar, maar bedreigt ook de nationale 

en internationale veiligheid, evenals de sociale en 

economische ontwikkeling in de betrokken landen. 

De illegale handel in wilde dieren levert jaarlijks 

naar schatting € 15 miljard op. Daarmee is deze 

vorm van illegale handel de op 3 na meest lucratieve 

vorm vancriminaliteit ter wereld, na drugshandel, 

vervalsing van geld en waardevolle producten, en 

mensensmokkel.

Intussen neemt computercriminaliteit steeds 

zorgwekkender vormen aan, zo blijkt uit een 

rapport van de Britse Lagerhuiscommissie voor 

internetcriminaliteit uit 2013: “We leven in een 

wereld waarin ‘computercriminaliteit’ niet langer 

sciencefiction is. Met computer, mobiele telefoon 

of tablet heb je met een simpel tikje op een scherm 

toegang tot internet. Toch lijkt alles erop te wijzen, dat 

deze technologie, met alle mogelijkheden en voordelen 

die zij biedt, zowel bedrijven als gezinnen steeds 

kwetsbaarder maken voor commerciële uitbuiting en 

internet-gerelateerde criminaliteit3. 

Tegen de achtergrond van alarmerende 

stropersactiviteiten en de toenemende dreiging 

van cybercrime deed het IFAW in 2014 in 16 landen 

6 weken lang onderzoek naar de handel in met 

uitsterven bedreigde wilde dieren via 280 online 

marktplaatsen.

De onderzoekers troffen 9482 advertenties aan 

met in totaal 33.006 (producten van) in het wild 

levende dieren, die allen in Bijlage I en II van het 

CITES-verdrag (Conventie inzake de Internationale 

Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten) 

zijn opgenomen als beschermde soort. De totale 

verkoopwaarde van de advertenties bedroeg naar 

schatting US $10.708.137 (ruim € 8 miljoen). Bij 54 

procent van de advertenties ging het om levende 

dieren, terwijl in de overige 46 procent lichaamsdelen 

en producten werden aangeboden. 

Ivoor, reptielen en vogels werden het meest 

Het International Fund for Animal Welfare (IFAW) houdt zich sinds 2004 bezig met onderzoek naar de handel in 

beschermde wilde dieren via internet. Deze onderzoeken hebben de aard en omvang van de handel in (producten 

van) wilde dieren via online verkoopkanalen aan het licht gebracht. De legaliteit van veel aanbiedingen van 

(producten van) wilde dieren op het internet is twijfelachtig.

1http://www.pnas.org/content/early/2014/08/14/1403984111.abstract?sid=d9c31413-22ee-4ee2-b520-8740c7eaaaf8  2http://cites.org/eng/elephant_poaching_and_ivory_smuggling_figures_for_2013_released
3http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmhaff/70/7003.htm

4 12,6 procent van de advertenties werd overhandigd aan  wetshandhavers.

De onderzoekers troffen 9482 advertenties aan met 
in totaal 33.006 (producten van) in het wild levende 
dieren, die allen in Bijlage I en II van het CITES-
verdrag zijn opgenomen als beschermde soort. De 
totale verkoopwaarde van de advertenties bedroeg 
naar schatting US $10.708.137 (ruim 8 miljoen euro).

De illegale handel in 
wilde dieren bedraagd 
jaarlijks naar schatting 
€ 15 miljard

verhandeld, waarbij ivoor (en wat vermoedelijk ivoor 

was) een derde van alle advertenties uitmaakte. 

Reptielen maakten een kwart van het totaal uit. 

De IFAW-onderzoekers overhandigden 1192 

informatiedossiers aan de autoriteiten wat neerkomt 

op 13 procent van de advertenties4. Hoewel niet 

voor elk voorwerp dat aan de handhavingsinstanties 

werd gerapporteerd vastgesteld kon worden of het 

illegaal was, is de verzamelde informatie toch met 

de autoriteiten gedeeld omdat deze gegevens de 

politie of de douane bij later onderzoek naar criminele 

activiteiten wellicht van pas zou kunnen komen. 

Terwijl bedreigde diersoorten op ongekend grote 

schaal door stropers worden afgeslacht, heeft de 

bijna onbegrensde beschikbaarheid van internet 

het karakter van sommige traditionele criminele 

activiteiten zozeer veranderd, dat schendingen 

van wet- en regelgeving aan de lopende band 

plaatsvinden. Het IFAW meent dat het van 

essentieel belang is dat overheden, beleidsmakers, 

handhavingsinstanties en online verkoopkanalen de 

handen ineen slaan tegen illegale internethandel 

in (producten van) wilde dieren en andere illegale 

praktijken. 

Overheden dienen voor solide wetgeving te zorgen 

die specifiek inspeelt op de unieke problemen die 

inherent zijn aan illegale handel in (producten van) 

wilde dieren via internet, net als voor voldoende 

handhavingscapaciteit. Tegelijk moeten de online 

verkoopkanalen een zodanig krachtig beleid voeren 

en implementeren, dat het voor criminelen onmogelijk 

wordt hun sites te gebruiken als platform voor illegale 

praktijken. En de consument, ten slotte, moet bewust 

gemaakt worden van de vernietigende effecten van de 

illegale dierenhandel.
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Griekse landschildpad - aangetroffen op websites in Polen, 
Frankrijk, Duitsland, België en het Verenigd Koningkrijk .

Introductie

Vanaf 2004 doet het IFAW onderzoek naar de handel 

in wilde dieren op het internet en heeft de volgende 

publicaties afgeleverd: 

Caught in the Web (2005)

Bidding for Extinction (2007) 

Killing with Keystrokes: An Investigation of the Illegal 

Wildlife Trade on the World Wide Web (2008)

Killing with Keystrokes - Portugal and Netherlands 

(2010) 

Killing with Keystrokes 2.0 (2011)

Making a Killing (2012)

Click to Delete - Australia (2014)

Click to Delete - New Zealand (2014)

Bidding Against Survival: The Elephant Poaching Crisis 

and the Role of Auctions in the US Ivory Market (2014)

Internet is de grootste verkoopplaats ter wereld die 24 uur per dag en zeven dagen per week 

geopend is. Het is een grenzeloze markt, grotendeels niet-gereguleerd, gratis toegankelijk, 

meestal anoniem, en een plek waar criminelen gemakkelijk hun slag kunnen slaan.

Steeds weer kwam uit deze onderzoeken naar voren, 

dat duizenden levende wilde dieren en producten en 

bestanddelen van wilde dieren over de hele wereld via 

internet worden verhandeld. De aard van deze handel 

maakt het vaak moeilijk om vast te stellen of er sprake 

is van legale verkoop. Je kunt een online product 

immers moeilijk onderzoeken en meestal wordt er 

weinig of slechts zeer beperkte informatie verstrekt 

over het product of het levende dier. 

Het IFAW heeft de informatie die de onderzoeken 

opleverden steeds gedeeld met handhavingsinstanties 

en internetbedrijven, wat er mede toe heeft geleid dat 

eBay een verbod op advertenties voor ivoor invoerde 

en Taobao in China de verkoop van een groot aantal 

producten van wilde dieren verbood. Het IFAW heeft 

ook Project WEB ondersteund, de eerste internationale 

online opsporings- en handhavingsoperatie onder 

leiding van Interpol. Ook heeft door het IFAW 

verzamelde informatie meerdere malen direct tot 

handhavingsmaatregelen geleid. 

Het IFAW brengt de internethandel in (producten van) 

wilde dieren internationaal onder de aandacht van 

beleidsmakers via CITES. Steeds meer landen over 

de hele wereld zijn vastbesloten om illegale handel in 

(producten van) wild dieren via het internet krachtig 

aan te pakken.

In dit rapport presenteert het IFAW de resultaten 

van het laatst gehouden onderzoek, het grootste 

internationale onderzoek sinds 2008, toen het IFAW de 

resultaten van Killing with Keystrokes bekendmaakte. 

In dat vorige onderzoek werden in een periode van 

6 weken 7.122 advertenties aangetroffen, waarin 

(producten van) beschermde wilde dieren te koop 

werden aangeboden. 

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar 

de handel in bedreigde diersoorten via 280 online 

verkoopkanalen in 16 landen. Dit onderzoek vond 

plaats in het voorjaar van 2014 en duurde 6 weken. 

De IFAW-onderzoekers troffen 9482 advertenties 

aan met in totaal 33.006 wilde dieren en producten 

en lichaamsdelen van wilde dieren, die in Bijlage 

I en II van het CITES-verdrag zijn opgenomen als 

beschermde diersoort. De totale verkoopwaarde van 

de advertenties bedroeg naar schatting US $10.708.137 

(ruim EUR 8 miljoen). Bij 54 procent van de advertenties 

ging het om levende dieren, terwijl de overige 46 

procent lichaamsdelen en producten van beschermde 

wilde dieren betrof. 

Ivoor, reptielen en vogels werden het meest 

verhandeld, waarbij ivoor (en wat vermoedelijk 

ivoor was) een derde van alle advertenties 

uitmaakte. Reptielen maakten een kwart van 

het totaal uit. De onderzoekers van het IFAW 

overhandigden 1192 dossiers met bevindingen aan de 

handhavingsinstanties, wat neerkomt op 13 procent 

van alle advertenties. Het IFAW heeft die dossiers met 

politie en douane gedeeld, omdat zij bij later onderzoek 

naar criminele activiteiten wellicht informatie of 

bewijsmateriaal kunnen ontlenen aan de informatie. 

Ivoor, reptielen en vogels werden het meest 
verhandeld, waarbij ivoor een derde van alle 
advertenties uitmaakte. Reptielen maakten een kwart 
van het totaal uit. 

Bij 54 procent van de 
advertenties betrof het 
levende dieren, terwijl 
de overige 46 procent 
lichaamsdelen en 
producten van dieren 
betrof. 
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Belangrijkste resultaten in een 
oogopslag
Onderzoekers troffen 33.006 (producten van) wilde dieren aan die zijn opgenomen 
in CITES-bijlage I en II. Deze werden aangeboden in 9.482 advertenties, met een 
geschatte waarde van ten minste US $ 10.708.137.

46.58%

van de gevonden 
advertenties betrof 

ivoor of vermoedelijk ivoor 
32%

Advertenties voor 
levende dieren

Advertenties voor
producten

van dieren

46%

54%

van alle producten van wilde 
dieren en levende dieren in dit 
onderzoek werd gevonden op

Chinese websites

56%

2,509
gevonden advertenties voor 

reptielen, waaronder 
schildpadden - na ivoor de op 

een na hoogste categorie 

             

33,006

Het totale aantal te koop 
aangeboden artikelen 

US$10,708,137 
de totale waarde van alle 
gevonden aanbiedingen

advertenties werden 
aangeboden aan handhavers 

1,192

280 
onderzochte websites 

= 
20

 w
eb

si
te

s

43%

van de onderzochte websites 
waren Russisch

deze waren goed voor slechts 
acht procent van alle 

gevonden aanbiedingen

16

 onderzochte landen
over een peroide van

zes weken
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Samen met een aantal andere exotische vogels, werden 
Blauwgele ara’s voor de handel ontdekt op de Russische 
websites.

Bescherming door middel van het 
CITES-verdrag

Het raamwerk van het onderzoek 

Bijlage I van CITES kent de hoogste graad van 

bescherming toe aan meer dan 800 soorten die als 

‘onmiddellijk met uitsterven bedreigd’ zijn aangemerkt. 

Behoudens enkele uitzonderingen is de commerciële 

handel in soorten die in Bijlage I zijn opgenomen 

verboden. 

In Bijlage I staan uiterst kwetsbare soorten vermeld, 

waaronder enkele olifantenpopulaties, tijgers, gorilla’s 

en zeeschildpadden, en ook een groot aantal in het wild 

levende kattensoorten, papegaaien, parkieten, kaketoes 

en ara’s. 

“Soorten die in Bijlage II zijn opgenomen, dienen 

volgens het CITES-verdrag tegen internationale handel 

beschermd te worden, maar een handelsverbod is niet 

van toepassing. De internationale handel in soorten 

uit Bijlage II is toegestaan, maar voor de verkoop of 

overdracht van een levend individu van een bijlage II 

diersoort of van een afgeleid product van een individu 

van een bijlage II soort is een exportvergunning vereist 

uit het land van herkomst. In sommige gevallen is 

bovendien een importvergunning vereist van het land 

waar het dier of dierproduct voor bestemd is. 

In theorie zijn deze beperkingen ten aanzien van de 

internationale handel in soorten uit Bijlage II bedoeld 

om de handel te reguleren en om te voorkomen dat deze 

soorten zozeer slachtoffer worden van de handel dat ze 

op Bijlage I terechtkomen. 

Soorten die in Bijlage III zijn opgenomen worden 

weliswaar niet wereldwijd bedreigd, maar zijn op 

verzoek van individuele landen aan de lijst toegevoegd 

omdat men voor de bescherming van die soorten in 

eigen land (of regio) wil zorgdragen.

Het onderzoek was gericht op bedreigde diersoorten die onder het CITES-verdrag een bescher-

mde status hebben. CITES houdt zich specifiek bezig met de internationale handel in bedreigde 

diersoorten. Deze regels gelden wereldwijd. In sommige landen of regio’s, zoals de Europese 

Unie, gelden aanvullende regels voor de handel in specifieke soorten en producten. 

Het doel van het onderzoek was om de aard en omvang vast te stellen van de handel in 

bedreigde wilde dieren via internet, nieuwe trends te signaleren sinds het IFAW-rapport Killing 

with Keystrokes uit 2008, en informatie te verzamelen die handhavingsinstanties eventueel 

kunnen gebruiken bij onderzoek. De volgende onderzoeksvragen werden geformuleerd:

• Wat is de aard en omvang van de handel in wilde 

dieren via online verkoopkanalen?

• Is de omvang van de handel veranderd sinds het 

IFAW in 2008 Killing with Keystrokes publiceerde?

• In hoeverre kunnen advertenties aan opsporings- 

en handhavingsdiensten worden gemeld, zodat de 

politie of douane daar bij onderzoek naar criminele 

activiteiten informatie of bewijsmateriaal aan kan 

ontlenen?

• Welke beschermde diersoorten worden het meest 

verhandeld via internet? 

• Via welk online verkoopkanaal vindt het grootste deel 

van de handel plaats? 

• Hanteren internetbedrijven strenge regels om handel 

in wilde dieren uit te sluiten en worden die regels 

effectief toegepast? 

• Hoeveel geld gaat naar schatting om in deze handel?

De onderzoekers van het IFAW 
overhandigden 1192 dossiers aan de 
handhavingsinstanties. De informatie 
werd gedeeld met politie en douane, 
omdat zij hier bij later onderzoek naar 
criminele activiteiten wellicht informatie of 
bewijsmateriaal aan kunnen ontlenen

CITES kent bedreigde diersoorten drie 
verschillende niveaus van bescherming toe. Het 
CITES-verdrag moet, samen met de bijlagen, 
in nationale wetgeving worden omgezet. Soms 
wordt het Verdrag eerst verankerd in wetgeving 
op regionaal niveau, zoals in de EU. Incidenteel 
wordt bepaalde soorten op regionaal of 
landelijk niveau een hogere beschermingsstatus 
toegekend. 

 1

2

3

5
De uitvoering van de CITES-overeenkomst wordt binnen de EU mogelijk gemaakt door een aantal verordeningen, welke veelal omschreven zijn als 

‘verordeningen van de handel in wilde dier- en plantensoorten’. Momenteel zijn dit verordening 338/97 (Council  Regulation (EC)) inzake de bescherming van wilde 
dier- en plantensoorten en de regulering van de handel daarin (de Basisverordening) en verordening 865/2006 (Commission Regulation (EC)) met gedetailleerde 
regels over en verdere uitwerking van de implementatie van de Basisverordening (de Uitvoeringsverordening). Daarnaast is er een verordening die bedoeld is om 
bepaalde soorten uit een aantal landen te sluiten van invoer in de EU (de Schorsingsverordening).
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Bijlage I
(globaal vergelijkbaar met Bijlage A van  
de EU-verordening inzake wilde dier- en 
plantensoorten5) – dit zijn soorten die direct 
met uitsterven worden bedreigd. 

Bijlage II
(globaal vergelijkbaar met Bijlage B van 
de EU-verordening inzake wilde dier- en 
plantensoorten) - dit zijn soorten die tegen 
de handel moeten worden beschermd maar 
waarvoor geen handelsverbod geldt.

Bijlage III
(globaal vergelijkbaar met Bijlage C van 
de EU-verordening inzake wilde dier- en 
plantensoorten) - dit zijn soorten die op 
verzoek van individuele landen aan de lijst zijn 
toegevoegd, omdat men hulp heeft gevraagd 
bij de bescherming voor die soorten in eigen 
land.
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Onderzoeksmethodiek

Hoewel de aanpak van dit onderzoek niet anders was 

van het onderzoek in 2008, was de reikwijdte deze keer 

groter omdat er ook onderzoek werd verricht op basis 

van inlichtingen die de onderzoekers in eigen land 

hadden verkregen over soorten die door de instanties 

als extra kwetsbaar zijn aangemerkt. Dat leidde er in 

een aantal landen toe, dat het onderzoek tot een groter 

aantal soorten werd uitgebreid. Als de onderzoekers 

vernamen dat ook niet in de CITES-bijlagen vermelde 

diersoorten in grote aantallen via internet worden 

verhandeld, deden ze daar in uitzonderlijke gevallen 

ook onderzoek naar. De advertenties waarin deze 

niet-CITES-soorten werden aangeboden zijn niet in de 

tabellen of cijfers opgenomen, maar worden wel in de 

specifieke informatie per land benoemd. 

Evenals bij het vorige onderzoek richtte het IFAW 

Het IFAW voerde het onderzoek 6 weken lang uit. Gelijktijdig in 16 landen. Advertenties waarin 
via internetsites beschermde diersoorten te koop werden aangeboden werden geregistreerd. 
Daarbij werd gekeken naar zowel levende wilde dieren als naar lichaamsdelen en afgeleide 
producten van wilde dieren, die in Bijlage I van CITES zijn opgenomen. Als er bewijs was of het 
vermoeden bestond dat een handelaar de wet overtrad, of als de handel op zo een grote schaal 
plaatsvond dat dit negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de in Bijlage II opgenomen 
soorten, werd dat meegenomen en gerapporteerd in dit onderzoeksrapport. 

zich op het ‘zichtbare web’, dat wil zeggen op de 

‘open-source websites’, waar openbare online 

verkoopkanalen mee worden bedoeld en waar het 

publiek ongehinderd toegang heeft tot de producten. 

Om de onderzoekers te helpen bij het identificeren van 

soorten en het samenstellen van informatiepakketten 

voor de handhavingsinstanties, consulteerde het 

IFAW het adviesbureau MK Consultancy. Dit bureau 

is door de voormalige chef van de politie-eenheid 

‘Wildlife Crime’ in Londen en het voormalig hoofd van 

de CITES-eenheid van de Britse grenspolitie opgezet. 

Dankzij hun ruim 40 jaar ervaring op het gebied van 

wetshandhaving rond illegale handel in (producten 

van) wilde dieren, waren zij in staat toe te zien dat 

de kwaliteit van de aangeleverde gegevens aan de 

hoogste eisen voldeed. 

Het IFAW richtte zich op het ‘zichtbare web’, dat 
wil zeggen op de ‘open-source websites’, waar 
openbare online verkoopkanalen mee worden 
bedoeld en waar het publiek ongehinderd 
toegang heeft tot de producten. 

Groene leguanen werden op verschillende Nederlandse websites te 
koop aangeboden.

Uitdagingen

Bij het in kaart brengen van de aard en omvang van de handel in zoveel diersoorten, in 16 landen 

tegelijkertijd en op 280 internetplatforms, zagen de onderzoekers zich voor tal van uitdagingen 

geplaatst. Deze kunnen als volgt worden omschreven: 

Vaststellen hoe omvangrijk de illegale 
handel is 
Het IFAW realiseert zich, dat Killing with Keystrokes 

heel wat discussie heeft losgemaakt over de 

rechtmatigheid van de handel in wilde dieren via 

internet. Het is helaas onmogelijk om met absolute 

zekerheid vast te stellen of verkopers achter 

specifieke advertenties de wet overtreden. Om te 

beoordelen of een transactie legaal of illegaal is, 

moet bijvoorbeeld geverifieerd worden of een dier in 

gevangenschap is geboren, of moet bepaald worden 

of een voorwerp daadwerkelijk antiek is. Hiervoor 

is diepgaand onderzoek vereist. Dit is een probleem 

als een onderzoeker niet in de gelegenheid is het 

dier of product met eigen ogen te observeren. Vaak 

wordt in een advertentie de vereiste documentatie 

niet genoemd of overlegd, worden producten als 

iets anders gepresenteerd en is de identiteit van de 

verkoper niet duidelijk. 

Waar mogelijk probeerde het IFAW samen met 

handhavingsinstanties te beoordelen welke 

advertenties in aanmerking kwamen voor nader 

onderzoek door de politie, de douane of een speciale 

afdeling computercriminaliteit. Het aantal afzonderlijke 

advertenties welke voor een nader onderzoek aan 

de autoriteiten zijn gemeld zijn bijgehouden. Het 

onderzoek kan tot arrestaties leiden, beslaglegging, 

vervolging en veroordeling, en dat kan weer nieuwe, 

harde gegevens opleveren waaraan informatie over 

de omvang van de illegale handel in wilde dieren, 

dierproducten en lichaamsdelen kan worden ontleend. 

De mogelijkheid bestaat echter, dat als gevolg van de 

beperkte handhavingscapaciteit uiteindelijk slechts het 

topje van de ijsberg boven water wordt gehaald. 

Bepalen welke diersoorten en websites 
onderzocht moeten worden
Er wordt via internet een enorme hoeveelheid 

beschermde dieren en dierproducten te koop 

aangeboden. Er komen steeds meer online 

verkoopkanalen die mogelijkheden bieden voor de 

meest uiteenlopende activiteiten, waaronder ook 

de handel in beschermde diersoorten. Om de voor 

onderzoek beschikbare tijd zo effectief mogelijk te 

benutten, hebben de IFAW-onderzoekers besloten 

bepaalde soorten te prioriteren op basis van informatie 

waaruit met zekerheid kon worden afgeleid dat de 

handel in die soorten significant is, hetzij omdat 

hun voortbestaan bedreigd werd, hetzij omdat die 

informatie voor handhavingsinstanties van belang 

is. De IFAW-onderzoekers gaven ook prioriteit aan 

online verkoopkanalen waar frequent of in significante 

mate handel in beschermde (producten van) wilde 

dieren plaatsvindt, en brachten ook de omvang van de 

handel in kaart op websites die in 2008 in Killing with 

Keystrokes waren aangemerkt. 

Verschillen per land: problemen bij 
het vergelijken van gegevens van 
verschillende landen
Hoewel het IFAW duidelijke richtlijnen voor alle 
onderzoekers had opgesteld om te waarborgen dat 
het onderzoek in elk van de 16 landen consistent en 
op dezelfde wijze zou plaatsvinden, kon niet elk land 
eenzelfde hoeveelheid en type informatie vastleggen. 

Ook zijn er grote verschillen in de kwaliteit en opzet 
van online verkoopkanalen, waardoor het risico 
aanwezig is dat informatie die aan verschillende 
advertenties wordt ontleend, niet consistent wordt 
beoordeeld. Dit houdt in dat gegevens per land niet 
altijd met elkaar kunnen worden vergeleken en dat een 
nauwkeurige rangschikking van landen op basis van 
de omvang en (on)wetmatigheid van de online handel 
in wilde dieren niet goed mogelijk is. 
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Uitdagingen

één populatie walrussen opgenomen, maar Bijlage 

B van de EU-verordening inzake wilde dier- en 

plantensoorten (gelijkwaardig aan CITES Bijlage II) 

vermeldt alle populaties walrussen, met als gevolg 

dat alle in Europa aangetroffen walrusproducten 

werden genoteerd. In een aantal gevallen hebben de 

onderzoekers in de specifieke tekst over de wetgeving 

in hun land informatie over wilde dieren opgenomen 

die niet in Bijlage I of II van CITES zijn vermeld maar in 

het desbetreffende land wel bij wet zijn beschermd. 

Delen van informatie met 
handhavingsinstanties
Hoewel het IFAW goede relaties heeft opgebouwd 

met handhavingsinstanties in veel landen waar het 

onderzoek werd verricht, is dat niet in alle landen 

mogelijk gebleken, waardoor het soms moeite kostte 

om in die landen de verzamelde informatie aan de 

autoriteiten door te spelen. Ook waar sprake was 

van een goede relatie stuitte het IFAW soms op 

beperkingen in de handhavingscapaciteit en moest 

ervoor worden gekozen alleen de dossiers met de 

sterkste aanwijzingen van wetsovertredingen te 

delen. Dit betekent, dat het aantal dossiers dat aan de 

handhavingsinstanties werd overhandigd niet altijd 

de ware omvang van de potentiële illegale handel via 

internet weerspiegeld.

Waarde in geld
Hoewel deze cijfers zijn ontleend aan de best 

beschikbare gegevens, is de werkelijke waarde van de 

handel waarschijnlijk aanzienlijk hoger omdat de 

onderzoekers in veel gevallen niet de uiteindelijke 

verkoopprijs hebben kunnen achterhalen; soms was 

zelfs in het geheel geen waarde bekend. In dit rapport 

zijn voorzichtige schattingen gemaakt van de waarde 

van de producten en er zijn dan ook alleen cijfers 

opgenomen als die daadwerkelijk in de advertenties 

stonden vermeld. 

Scams                                                                                

Als gevolg van de wildgroei in websites waarin 

levende dieren te koop worden aangeboden waarbij 

alle ruimte wordt geboden aan de illegale handel in 

wilde dieren, ontstaan er ook kansen voor andere 

vormen van misdaad die onder de noemer ‘zwendel’, 

‘oplichterij’ of ‘scams’ vallen. Scams zijn valse 

advertenties van oplichters die vaak levende vogels, 

apen of wilde katten te koop aanbieden. Hiermee 

probeert men argeloze kopers geld af te troggelen 

voor een dier dat nooit wordt geleverd. Zulke 

advertenties kosten de handhavingsfunctionarissen 

onnodig veel tijd en inspanning, want ze leiden 

hun aandacht af van de echte illegale handel. 

Dankzij hun gedetailleerde kennis van scams zijn 

de onderzoekers erin geslaagd die valse informatie 

zo veel mogelijk uit te filteren. Zonder nader 

onderzoek kan echter geen harde garantie worden 

gegeven, dat alle valse informatie daadwerkelijk 

is geëlimineerd uit de onderzoeksgegevens.                                                 

Hoewel deze scams geen schendingen van het CITES-

verdrag zijn, omdat er waarschijnlijk geen handel in 

bedreigde diersoorten heeft plaatsgevonden, is er 

niettemin sprake van computercriminaliteit. Er zijn 

diverse gevallen van scam door de CITES-autoriteiten 

aan de recherche gemeld voor fraudeonderzoek. 

Vaststellen van soort
In veel gevallen stond de diersoort niet specifiek in 

de advertentie vermeld, waardoor het lastig was 

te beoordelen of het om een bedreigde soort ging 

waarvoor wettelijke bescherming geldt. Het IFAW 

schakelde deskundigen in als niet duidelijk was om 

welke soort het ging. Op die manier werd bepaald of 

een dergelijke advertentie al dan niet in het onderzoek 

moest worden meegenomen. 

Verschillen in wet- en regelgeving
CITES wordt in verschillende landen anders toegepast. 

Een voorbeeld: in Bijlage III van CITES is slechts 

Het IFAW schakelde deskundigen in als niet duidelijk 
was welke diersoort werd geadverteerd het ging. 
Op die manier werd bepaald of een dergelijke 
advertentie al dan niet in het onderzoek moest worden 
meegenomen. 

vervolg
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Resultaten

Overzicht
soorten

Aantal
advertenties

Ivoor en vermoedelijk ivoor
3,047

Reptilen
2,509

Vogels
2,254

Zoogdieren
1,309

Overig
363

vast te stellen dat het om ivoor ging, omdat men zich van 

codes bediende, wat vooral het geval was op sites waar 

de verkoop van ivoor formeel verboden is. Het IFAW 

schakelde hiervoor een ivoordeskundige in, die de 

producten waar mogelijk tot de juiste diersoort herleidde. 

In sommige gevallen kon echter niet met zekerheid 

worden vastgesteld van welke diersoort het ivoor 

afkomstig was. 

Waar het vermoeden bestond dat ivoor als een ander 

product werd gepresenteerd, analyseerden de 

onderzoekers de codewoorden en prijsindicaties en 

inspecteerden ze de bijgeleverde foto’s om te bepalen of 

het product vermoedelijk ivoor betrof. Via sommige online 

verkoopkanalen maakten aanbieders er echter geen 

geheim van dat het om ivoor ging.

Van een aantal ivoren voorwerpen op ebay.co.uk werd 

vastgesteld, dat ze vermoedelijk van nijlpaardtanden 

Ivoor
Advertenties voor ivoren producten en                

producten die vermoedelijk van ivoor waren gemaakt, 

maakten een derde van alle advertenties uit (3047 in 

totaal). In China was ivoor het meest verhandelde 

product. Het land nam ruim 50% van de totale 

wereldwijde ivoorhandel die in dit rapport wordt 

opgetekend voor zijn rekening. Ook in het Verenigd 

Koninkrijk, Frankrijk en België was ivoor het meest 

aangeboden product.

Terwijl alle andere advertenties per soort werden 

geregistreerd, was het niet mogelijk dit bij ivoor te 

doen, omdat ivoor afkomstig is van tanden van 

meerdere diersoorten die in de ivoorsnijkunst worden 

gebruikt, waaronder walrussen, olifanten, nijlpaarden, 

walvissen en narwallen.

Bij sommige advertenties was het niet eenvoudig om 

waren gemaakt, maar op basis van de informatie in de 

advertenties kon dat niet met absolute zekerheid 

worden vastgesteld. Nijlpaardpopulaties zijn de laatste 

tijd geslonken als direct gevolg van de vraag naar 

nijlpaardtanden als alternatief basismateriaal voor de 

ivoorsnijkunst. Voor nijlpaardtanden gelden minder 

handelsbeperkingen dan voor ivoor van olifanten.

Alle voorwerpen van olifantenivoor zijn in dit 

onderzoek geclassificeerd als Bijlage I soort onder 

CITES. De meeste olifantenpopulaties vallen namelijk 

onder de bescherming zoals omschreven in CITES 

Bijlage I. Het is onmogelijk voor een onderzoeker te 

bepalen waar een specifiek stuk ivoor van vandaan 

komt. Ivoor van nijlpaarden is in dit onderzoek 

geregistreerd als een Bijlage II soort. 

Reptielen 

Een kwart van alle geregistreerde advertenties betrof 

reptielen of van reptielen gemaakte producten. Bijna 

80 procent daarvan waren zeeschildpadden en 

landschildpadden, voornamelijk Griekse 

landschildpadden, helmschildpadden en Moorse 

landschildpadden, die volgens 

handhavingsfunctionarissen veelal legaal in 

gevangenschap worden gekweekt.

In deze categorie was ook een aanzienlijke 

hoeveelheid slangen, hagedissen, krokodillen en 

alligators vertegenwoordigt.

De onderzoekers registreerden ook nog vele andere 

aanbiedingen van producten van reptielen die niet in 

dit onderzoek werden meegenomen omdat de 

verkopers geen gedetailleerde informatie over de 

diersoort vermeldden. Zonder die informatie was het 

voor de onderzoekers en experts onmogelijk te 

bepalen van welke diersoorten die producten 

afkomstig waren en om het legale aanbod te 

onderscheiden van de potentieel illegale handel. 

Vogels 

Het grootste deel - 73 procent – van de 2254 

geregistreerde advertenties voor vogels betrof 

exotische vogels als papegaaien, neushoornvogels, 

toekans, zangvogels en kolibries. 

In de meeste advertenties voor exotische vogels ging 

het om papegaaien (1558 advertenties), ofwel 69 

procent van alle categorieën vogels. In Rusland, 

Kazachstan, Wit-Rusland, Oekraïne, de Verenigde 

Arabische Emiraten, Bahrein, Koeweit en Canada 

vormden exotische vogels de grootste categorie, in 

veel andere landen de op een na grootste. Daarnaast 

werden 434 roofvogels te koop aangeboden, inclusief 

273 uilen. 

Zoogdieren
De onderzoekers noteerden 1309 advertenties voor 

zoogdieren of daarvan afgeleide producten. 492 

advertenties hadden betrekking op levende 

beschermde wilde katten of producten van 

beschermde wilde katten, zoals tijgers, luipaarden, 

ocelotten en lynxen. Russische websites namen veertig 

procent van alle advertenties voor beschermde wilde 

katten voor hun rekening. 

Er waren 397 advertenties voor primaten, voor de helft 

gevonden op websites in de Oekraïne en voor een 

kwart op Russische websites. Tijdens het onderzoek 

werden in 173 advertenties neushoornproducten 

aangeboden, 95 procent daarvan via Chinese websites. 

Verder waren er 86 advertenties voor beren en 47 voor 

antilopen (Saiga en Tibetaanse antilopen). Ook hier 

leverden Russische sites het grootste aandeel (74 

procent). 

Ten slotte werden naast ivoor van olifanten ook 27 

andere producten van olifanten genoteerd, waaronder 

interieurversieringen gemaakt van olifantspoten en 

armbanden van olifantenhaar. 

 

TOTAAL ADVERTENTIES

9,482

ADVERTENTIES BIJLAGE II

2,046

ADVERTENTIES BIJLAGE I

7,436

Aantal gevonden 
advertenties
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Onderzoeksresultaten 

Land
Aantal 

advertenties
Levende 
dieren Producten

Totaal te koop 
aangeboden 

artikelen (alle 
advertenties)*

Aantal
websites 

Gemeld aan 
instanties

Waarde in 
US$

Bahrein 10 10 0 14 1 0 $14,094.00

Wit-Rusland 6 5 1 6 3 0 $16,531.00

België 348 165 183 481 13 106 $194,321.00

Canada 158 65 93 187 5 46 $388,736.00

China 2106 124 1982 18590 21 157 $2,744,500.00

Frankrijk 1192 679 513 1653 17 171 $1,354,900.00

Duitsland 1666 1551 115 4837 13 93 $684,033.00

Nederland 607 388 219 1392 11 0 $106,112.00

Kazachstan 55 55 0 66 4 0 $268,736.00

Koeweit 7 7 0 8 2 0 $165,833.00

Polen 117 94 23 180 12 15 $136,470.00

Qatar 5 5 0 28 2 0 $312,821.00

Rusland 925 695 230 2596 120 0 $1,953,060.00

VAE 122 120 2 195 14 122 $404,112.00

Oekraïne 1071 852 219 1170 29 0 $1,462,930.00

Verenigd 
Koninkrijk 1087 345 742 1603 13 482 $500,948.00

TOTALEN 9482 5160 4322 33006 280 1192 $10,708,137

*Het totaal aantal te koop aangeboden artikelen is gelijk aan het totale aantal levende dieren en producten 
en lichaamsdelen van wilde dieren die in alle geregistreerde advertenties werden genoteerd (het kan dus 
zijn, dat in één advertentie 10 dieren te koop werden aangeboden). 

Recapitulatie per land 

Te koop aangeboden dieren en producten 
Categorie Advertenties Percentage

Ivoor 3047 32.13%

Reptielen 2509 26.46%

Vogels 2254 23.77%

Zoogdieren 1309 13.81%

Amfibieën 281 2.96%

Vissen 55 0.58%

Weekdieren 26 0.27%

Koraal 1 0.01%

TOTAAL 9482 100.00%

In China was ivoor het meest verhandelde product. 
Het land nam ruim 50% van de totale wereldwijde 
ivoorhandel die in dit rapport wordt opgetekend voor 
zijn rekening.
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eBay en andere 
online-verkoopkanalen 
eBay 
De verkoop van ivoor op eBay-sites is door eBay 

verboden. Uit dit onderzoek blijkt dat het verbod op 

de verkoop van ivoor effectief is op de eBay-sites in 

Canada, Duitsland, Frankrijk, België en Nederland, 

maar dat het in het Verenigd Koninkrijk wordt 

genegeerd. Het aantal advertenties op eBay-sites 

in Canada waarin ivoor of vermoedelijk ivoor werd 

aangeboden, daalde van 134 in 2008 naar 8 in 2014. In 

Frankrijk van 192 naar slechts 7. En in Duitsland nam dit 

aantal af van 39 tot 17. 

In het Verenigd Koninkrijk was echter juist sprake 

van een verdubbeling: van 254 advertenties in 2008 

naar 555 in 2014, waarin (vermoedelijk) ivoor werd 

aangeboden. Samen met eBay onderzoekt het IFAW 

hoe de handelaren hun ivoorproducten proberen te 

maskeren om aan de aandacht te ontsnappen en 

worden aanbevelingen geformuleerd om deze vorm 

van misbruik van het eBay beleid tegen te gaan. 

Andere online-verkoopkanalen 
Hoewel eBay de grootste internationale onderneming 

met verschillende regionale websites is die in dit 

onderzoek werd onderzocht, stuitte het IFAW op 

diverse andere verkoopsites die in meerdere landen 

actief zijn. Onderzoekers in Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk en Nederland registreerden 22 verdachte 

advertenties voor exotische vogels op Parrot4sale.

com. Deze site, die zich op particuliere kwekers richt, 

vraagt van de adverteerders dat zij alle vereiste 

papieren conform de CITES-voorschriften bij de 

verkoop meeleveren. Op Slando.ua en Slando.kz, 

een aanbieder van rubrieksadvertenties met een 

aantal sites in Oost-Europa, werden 433 verdachte 

advertenties op de sites van Oekraïne en Kazachstan 

aangetroffen voor een breed scala aan levende dieren 

en ivoorproducten. 

Uit dit onderzoek blijkt dat het 
verbod op de verkoop van ivoor 
effectief is op de eBay-websites 
in Canada, Duitsland, Frankrijk, 
België en Nederland, maar dat het 
in het Verenigd Koninkrijk wordt 
genegeerd. 

Internetgebruik en trends 

De toename van het aantal verhandelde (producten van) wilde dieren via het internet sinds het Killing with 

Keystrokes onderzoek uit 2008 is wellicht voor een deel toe te schrijven aan de toename van het aantal gebruikers 

van het internet. Om dit rapport in die context te plaatsen zijn in onderstaande tabel de onderzochte landen in 

aflopende volgorde gerangschikt naar de procentuele stijging van het aantal internetgebruikers 
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  Procentuele stijging
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22.6% 45.8%

50.66%

48.07%

44.37%
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28.41%
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15.45%

13.68%
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http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2?page=3
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Een  bedreigde tomaatkikker werd te koop aangeboden op 
een Belgische website.

Beleidsmakers en CITES 

In 2010 werd in Doha, tijdens de 15de Conferentie 

van de landen aangesloten bij CITES, uitvoerig 

gesproken over de handel in wilde dieren via internet. 

CITES Resolutie Conf. 11.3 en Besluiten 15.57 en 

15.58 verplichten elk van de bij CITES aangesloten 

landen om de eerder genomen maatregelen tegen 

internethandel opnieuw tegen het licht te houden, 

meer kennis te verzamelen over illegale dierenhandel 

via internet, en het toezicht op de naleving van de 

regelgeving te verbeteren (zie Bijlage I voor de gehele 

tekst). De verplichtingen voortkomend uit Resolutie 

Conf. 11.3 en Besluit 15.57 blijven voor de bij CITES 

aangesloten landen van kracht. 

Daarnaast zette CITES de werkgroepen E-commerce 

en E-permitting op om verder invulling aan te 

geven aan de noodzaak voor actie op dit front. Tot 

teleurstelling van het IFAW heeft de werkgroep 

E-commerce nog weinig daadkracht getoond en zijn er 

tot nu toe maar weinig aanwijzingen dat de bij CITES 

aangesloten partijen hun toezegging om de illegale 

dierenhandel via internet aan te pakken gestand doen. 

Conclusie en aanbevelingen

Ondanks het feit dat over de hele wereld de illegale handel in (producten van) wilde dieren als 
een ernstig gevaar voor onze biodiversiteit wordt erkend, laat deze rapportage zien dat in slechts 
6 weken tijd in 16 landen ruim 30.000 beschermde wilde dieren en dierproducten te koop werden 
aangeboden via het internet. Hoewel niet met zekerheid kan worden vastgesteld hoeveel van 
die producten illegaal werden verhandeld, werden zeker 1000 gevallen voor verder onderzoek 
aan handhavingsinstanties doorgespeeld. Tot hun ontzetting troffen de IFAW-onderzoekers 3047 
advertenties voor ivoor aan, en dat in een tijd waarin een op de twaalf Afrikaanse olifanten door 
stropers wordt gedood6.

Deze handel in wilde dieren en producten en bestanddelen van wilde dieren vindt plaats in een 
tijd, waarin stropers ongekend grote slachtingen onder bedreigde dieren aanrichten en het 
internet een alsmaar uitdijend platform is die de traditionele misdaad in stelt om op aanzienlijk 
grotere schaal te opereren7. Het is van cruciaal belang dat overheden, beleidsmakers, 
handhavingsinstanties en online verkoopkanalen hun ogen niet sluiten voor illegale dierenhandel 
via het internet. Online verkoopkanalen bieden ook een gelegenheid om consumenten bewuster 
te maken, want sommige consumenten zijn zich er niet van bewust dat de handel in bedreigde 
wilde dieren en producten en lichaamsdelen van wilde dieren aan regels is gebonden.

Overheden dienen voor solide wetgeving te zorgen die specifiek inspeelt op de unieke 
problemen die inherent zijn aan illegale dierenhandel via het internet, en voor voldoende 
handhavingscapaciteit. Tegelijk moeten de online verkoopkanalen een zodanig krachtig beleid 
voeren en implementeren, dat criminelen hun sites niet kunnen gebruiken als een platform 
voor hun illegale praktijken. En de consument, ten slotte, moet bewust worden gemaakt van de 
vernietigende effecten van deze illegale handel. 

Aanbevelingen
Om de illegale handel in wilde dieren en 
lichaamsdelen en producten van wilde dieren via 
internet echt aan te pakken, moeten overheden, 
beleidsmakers, online verkoopkanalen en 
wetshandhavers de volgende maatregelen nemen: 

Verbeter de handhaving door:
• De capaciteit en effectiviteit te vergroten door in 
elk land een coördinator internetinformatie aan te 
stellen of structureel financieel te ondersteunen; 
te waarborgen dat politie en douane op het gebied 
van internetcriminaliteit en illegale dierenhandel 
samenwerken; handhavingsfunctionarissen 
specifieke training te geven op het gebied van illegale 
dierenhandel; en deze vorm van criminaliteit sterker 
onder de aandacht van de handhavingsinstanties te 

brengen. 

• Strategieën te ontwikkelen die speciaal zijn gericht 
op de illegale handel via het internet. Daartoe is onder 
meer nodig dat de aard en omvang van de handel 
voortdurend wordt beoordeeld en dat nauwkeurige 
registratie plaatsvindt van in beslag genomen 
illegale waren, verrichte arrestaties, vervolging van 
criminelen, en veroordelingen. 

• Kennis uit te wisselen via de CITES-werkgroep 
E-commerce.

• Te waarborgen dat handhavingsfunctionarissen 
worden aangemoedigd om bij te dragen aan en hun 
mening te geven over betere wet- en regelgeving.

• Via samenwerking tussen het IFAW en andere NGO’s 
informatie aan te leveren die misdaadonderzoekers 
kan ondersteunen. 

6 http://www.pnas.org/content/early/2014/08/14/1403984111.abstract?sid=d9c31413-22ee-4ee2-b520-8740c7eaaaf8
7 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmhaff/70/7004.htm
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Conclusie en aanbevelingen

Online verkoopkanalen dienen te waarborgen dat 
ze geen platform bieden aan de handel in bedreigde 
diersoorten, door: 

• Gebruikers proactief te wijzen op het gevaar 
die deze handel vormt voor het voortbestaan van 
bedreigde diersoorten, door informatie over de 
illegale handel in olifanten, neushoorns, tijgers en 
andere beschermde dieren eenvoudig toegankelijk te 
maken. 

• Helder gecommuniceerde en gemakkelijk vindbare 
regels voor het gebruik van websites in te voeren en 
beschikbaar te stellen, zoals:

o Een verbod op de handel in beschermde soorten die 
op grote schaal via online verkoopkanalen worden 
verhandeld. Het is daarbij van het grootste belang dat 
dit verbod effectief wordt geïmplementeerd, zodat 
handelaren geen kans krijgen hun producten achter 
een geheime code te maskeren.

o Een verplichte ‘popup’ kennisgeving of soortgelijk 
bericht dat in beeld verschijnt om handelaren die op 
het punt staan om producten te koop aan te bieden 
of te kopen, te waarschuwen dat ze mogelijk in 
overtreding zijn door levende dieren of producten 
van dieren te kopen of te verkopen. Ook kunnen 
handelaren verplicht worden te bevestigen dat ze op 
hun verantwoordelijkheid ten aanzien van relevante 
nationale wetgeving zijn gewezen en deze erkennen 
alvorens over te gaan tot het kopen of verkopen van 
producten waarin de handel verboden is. 

o Beoordeling van de wijze waarop advertenties op 
websites zijn opgesteld. Uiteindelijk zou aan alle 
advertenties voor soorten die in de CITES-bijlagen zijn 
opgenomen, moeten worden toegevoegd dat hiervoor 

een vergunning vereist is.

• Verdachte handelspraktijken te signaleren, waarbij 
sprake zou kunnen zijn van schending van CITES-
gerelateerde regelgeving, en deze onmiddellijk 
aan de handhavingsinstanties in eigen land te 
rapporteren. 

• In gevallen waar een vermoeden bestaat dat CITES-
gerelateerde regelgeving wordt overtreden, direct de 
volledige identiteitsgegevens van de verkoper(s) aan 
de nationale handhavingsautoriteiten te rapporteren. 

• Te waarborgen dat handelaren worden verplicht aan 
te geven welke diersoort te koop wordt aangeboden 
of gevraagd, bijvoorbeeld door het aanvinken van een 
categorie in de advertentie. 

Overheden kunnen wet- en regelgeving 
verbeteren door:
Te waarborgen dat nationale wetgeving ter 
bescherming van met uitsterven bedreigde 
wilde dieren specifiek is toegespitst op de 
unieke dreiging die van de illegale dierenhandel 
uitgaat: 

• De bewijslast moet bij de verkoper liggen. Laat hem 
of haar de vereiste ondersteunende documentatie 
voor het product overleggen. Stel verplicht dat 
aan alle advertenties voor soorten die in de CITES-
bijlagen zijn opgenomen wordt toegevoegd dat voor 
het kopen hiervan een vergunning vereist is.

• Confronteer handelaren die op het punt staan 
producten te koop aan te bieden of te kopen, met 
een verplichte ‘popup’ kennisgeving of soortgelijk 
bericht om hen te waarschuwen dat ze mogelijk in 
overtreding zijn als ze een dier of product van een dier 
kopen of verkopen. Ook zouden handelaren moeten 
bevestigen, dat ze op hun verantwoordelijkheid 
ten aanzien van relevante nationale wetgeving zijn 
gewezen en dat ze deze erkennen, alvorens over te 
gaan tot het kopen of verkopen van producten waarin 
de handel verboden is. 

Ondanks het feit dat over de hele wereld de illegale 
handel in (producten van) wilde dieren als een ernstig 
gevaar voor onze biodiversiteit wordt erkend, laat deze 
rapportage zien dat in slechts 6 weken tijd in 16 landen 
ruim 30.000 beschermde wilde dieren en dierproducten 
te koop werden aangeboden via het internet.
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Informatie per land | Wit-Rusland

Netherlands Examples 
• One Dutch seller offering 50 each of Anthony’s 

poison arrow and Raintomeya amazonia poison dart 
frogs in just two advertisements, with no reference 
made to the origin or legality of the animals. This 
survey recorded 22 different frog species for sale.

• Investigators recorded 14 advertisements with 
dried seahorse products for sale. These were sold 
as decorations, as items of jewellery and one as 
part of a bottle opener.

• One Belgian seller offered a pair of Fiji iguanas from 
Austria for €2,800.00 ($3,855.00). Although captive 
breeding of this species is increasing, EU law 
enforcers suspect that wildcaught specimens have 
been smuggled into the EU illegally.

• Investigators noted 69 stuffed birds of prey for sale 
over the course of the survey including buzzards, 
kestrels and sparrowhawks among others.

Op Wit-Russische websites werden zes 
advertenties aangetroffen, waarvan vijf voor 
levende dieren (in alle gevallen exotische 
vogels).

Totaal online advertenties CITES Bijlage I: 3

Totaal online advertenties CITES Bijlage II: 3

Totaal dieren/producten te koop in alle 
advertenties: 6

Totaal CITES Bijlage I opgenomen in rapport 
Killing with Keystrokes (2008) n.v.t.

Websites Advertenties Percentage

http://olx.by 3 50.00%

http://zooclub.by 2 33.33%

http://second.by 1 16.67%

TOTAAL 6 100.00%

De onderzoekers hebben alleen de Russischtalige websites gevolgd. 

De grootste categorie geadverteerde producten in Wit-Rusland 
betrof levende vogels, waaronder vijf advertenties voor papegaaien 
(voornamelijk Amazonepapegaaien en ara’s). Vier advertenties voor 
vogels waren door één bedrijf geplaatst, die ook druk op Russische 
websites adverteert.

Het enige te koop aangeboden dierproduct was het vel van een 
Canadese ijsbeer, een van de vele die via Russischtalige websites te 
koop zijn.

Wit-Rusland

Ijsbeer huiden werden te koop aangeboden op Russische websites.

Advertenties gemeld aan handhavingsinstanties

Tot nu toe zijn geen advertenties aan de Wit-Russische instanties 
gemeld.

Categorie Levende 
dieren producten Totaal aan 

advertenties Percentage

Exotische vogels 5 5 83.33%

Beren 1 1 16.67%

TOTAAL 5 1 6 100.00%

TOTAAL AANTAL ONLINE 
ADVERTENTIES: 6
WAARDE IN 
WIT-RUSSISCHE 
ROEBELS BYR163,820,600
WAARDE IN US 
DOLLARS $16,531

 

De grootste categorie geadverteerde 
producten in Wit-Rusland betrof 
levende vogels, waaronder vijf 
advertenties voor papegaaien 
(voornamelijk Amazonepapegaaien 
en ara’s).

Geelvleugelara
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Informatie per land | België

Verkoop levende dieren in België 
Na ivoor als grootste categorie volgden drie advertentiecategorieën 
waarin levende dieren werden aangeboden: papegaaien, uilen 
en (land- en zee-)schildpadden vertegenwoordigden nog eens 35 
procent van de totale handel. De onderzoekers telden 67 advertenties 
voor levende exotische vogels, waaronder veel geelvleugelara’s, 
blauwvleugelara’s, blauwkeelara’s en soldatenara’s. 

Er werden ook nog andere levende vogels in de advertenties 
aangeboden, waaronder roofvogels, zangvogels (vijf kapoetsensijsjes), 
nandoes, en ook een opgezette kolibrie.

In België domineren slechts twee sites de markt
Hoewel ze allebei een beleid voeren dat de handel in beschermde 
dieren zou moeten beperken, kwamen bij het onderzoek twee websites 
naar boven die samen het kanaal voor de grote meerderheid van 
de handel vormden: 2ememain.be met 174 advertenties (50 procent 
van het totaal) en 2dehands.be (31 procent), samen goed voor een 
breed assortiment aan levende wilde dieren en producten van wilde 
dieren. Beide websites worden beheerd door het Nederlandse bedrijf 
Marktplaats B.V., maar zijn feitelijk dochterondernemingen van eBay 
Inc. De ene, 2ememain.be, richt zich op Franstalige consumenten, de 
andere, 2dehands.be, heeft Vlaamssprekende kopers op het oog. 

Op kapaza.be werden vier advertenties voor ivoor aangetroffen, 
ondanks een door deze website ingesteld verbod op de verkoop van 
ivoor.

Advertenties gemeld aan handhavingsinstanties

106 advertenties werden voor nader onderzoek aan de Belgische 
handhavingsautoriteiten gemeld.

Ivoor werd in 162 
advertenties aangeboden en 
was met 47 procent het meest 
verhandelde product. 

Categorie Levende 
dieren Producten Totaal aan 

advertenties Percentage

Ivoor 162 162 46.55%

Exotische vogels 72 1 73 20.98%

Uilen 29 2 31 8.91%

Landschildpadden en 
zeeschildpadden 24 1 25 7.18%

Slangen 17 1 18 5.17%

Katten 11 11 3.16%

Kikkers 10 10 2.87%

Roofvogels 9 1 10 2.87%

Krokodillen en alligators 2 2 4 1.15%

Nandoes 2 2 0.57%

Haaien 1 1 0.29%

Walvissen 1 1 0.29%

TOTAAL 165 183 348 100.00% Euraziatische oehoe

Soldaten ara

Op 13 websites in België troffen de 
onderzoekers 348 advertenties aan, bijna de 
helft daarvan betrof ivoor of was vermoedelijk 
ivoor.

Totaal online advertenties CITES Bijlage I: 296

Totaal online advertenties CITES Bijlage II: 52

Totaal dieren/producten te koop in alle 
advertenties: 481

Totaal CITES Bijlage I opgenomen in 
rapport Killing with Keystrokes (2008) n.v.t.

Websites Advertenties Percentage

www.2ememain.be 174 50.00%

www.2dehands.be 106 30.46%

www.kapaza.be 13 3.74%

www.aanbod.be 10 2.87%

www.gratiszoekertjes.
onlinertjes.be 10 2.87%

www.ebay.be 8 2.30%

www.jannonce.be 8 2.30%

www.vivastreet.be 7 2.01%

www.quefaire.be 3 0.86%

www.koopjeskrant.be 3 0.86%

www.marktplaza.be 3 0.86%

www.tekoopjes.be 2 0.57%

ww.toutypasse.be 1 0.29%

TOTAAL 348 100.00%

In 85 procent van alle Belgische advertenties werden soorten 
aangeboden die op Bijlage I (Bijlage A) van CITES staan vermeld. De 
348 advertenties konden ruwweg worden onderverdeeld in levende 
wilde dieren en producten van wilde dieren. In totaal werden 481 
artikelen te koop aangeboden.

In totaal werd in 119 advertenties (34 procent van het totaal) beweerd 
dat de producten legaal werden aangeboden, hoewel de verkopers 
daarvoor geen enkel bewijs leverden.

Ivoor maakt bijna de helft van alle advertenties uit
Ivoor werd in 162 advertenties aangeboden en was met 47 procent het 
meest verhandelde product. De meeste ivoorproducten werden op de 
websites 2ememain.be en 2dehands.be aangeboden.

Eén verkoper plaatste in de loop van ons onderzoek 11 advertenties op 
2ememain.be voor armbanden, snijwerkjes en vazen van ivoor.

 Tomaatkikker

België

TOTAAL AANTAL ONLINE 
ADVERTENTIES: 348
WAARDE IN EURO’S €141,141
WAARDE IN US 
DOLLARS $194,321

Het screenshot hieronder, genomen van een 
Belgische website, toont een bewerkte slagtand die 
te koop wordt aangeboden, een van de 162 ivoor- of 
verdachte ivoor items opgenomen door onderzoekers.

©
 H

ak
o

ar
 | 

D
re

am
st

im
e.

co
m

©
 D

es
te

r 
| D

re
am

st
im

e.
co

m

©
 H

it
m

an
11

11
 | 

D
re

am
st

im
e.

co
m



 Gezocht - Dood of Levend: Handel in wilde dieren op het internet   31

Informatie per land 

30   Gezocht - Dood of Levend: Handel in wilde dieren op het internet    31

 

Informatie per land | Canada

uitsterven bedreigde dieren verbiedt, vond men ook op eBay.ca 17 
advertenties. 

Het onderzoek liet wel een daling zien in het aantal advertenties voor 
in Bijlage I vermelde soorten. In 2014 waren dat er 118, in 2008 werden 
er in het kader van Killing with Keystrokes 244 aangetroffen. 

Dit zou voor een deel het gevolg kunnen zijn van een daling van het 
aantal advertenties voor ivoor op ebay.ca. Waren er in 2008 nog 134 
advertenties voor ivoor, in 2014 bedroeg het aantal waarin 
vermoedelijk ivoor werd aangeboden nog maar 8. Dat was te danken 
aan het ingevoerde verbod op de verkoop van ivoor en op de 
intensievere controle. Er zijn echter ook aanwijzingen dat sommige 
adverteerders op eBay dit beleid omzeilen. Een duidelijk voorbeeld 
was een verkoper die ‘ossenbeenderen’ op eBay aanbood en precies 
dezelfde artikelen op een andere website onverbloemd als ivoor 
omschreef, wat een duidelijk bewijs was van een poging het verbod op 
ivoor van eBay te ontduiken. Drie andere voorwerpen werden op ebay.
ca omschreven als ‘faux’ (namaak) ivoor, met het woord ‘faux’ met 
opzet tussen aanhalingstekens. Onafhankelijke experts bevestigden, 
dat het wel degelijk om ivoor van olifanten / nijlpaarden ging. 

Advertenties gemeld aan handhavingsinstanties

46 advertenties zijn voor nader onderzoek gemeld aan een 
Canadese handhavingsinstantie

Van de geregistreerde 
advertenties werd 48 
procent op een of andere 
manier als legaal 
gepresenteerd, maar 
slechts in één geval werd 
daarvoor bewijs geleverd.

Categorie Levende 
dieren Producten Totaal aan 

advertenties Percentage

Exotische vogels 50 1 51 32.28%

Ivoor 39 39 24.68%

Beren 25 25 15.82%

Katten 2 11 13 8.23%

Slangen 12 12 7.59%

Krokodillen en alligators 1 7 8 5.06%

Walvissen 7 7 4.43%

Olifanten (geen ivoor) 3 3 1.90%

TOTAAL 65 93 158 100.00%

Afrikaanse olifant

Totaal online advertenties CITES Bijlage I: 118

Totaal online advertenties CITES Bijlage II: 40

Totaal dieren/producten te koop in alle 
advertenties: 187

Totaal CITES Bijlage I opgenomen in 
rapport Killing with Keystrokes (2008) 244

Websites Advertenties Percentage

www.kijiji.ca  
(Ontario and British 
Columbia)

89 56.33%

www.craigslist.ca
(Vancouver and Toronto)

32 20.25%

www.adpost.com/ca 19 12.03%

www.ebay.ca 17 10.76%

www.canadianlisted.com 1 0.63%

TOTAAL 158 100.00%

Grizzly beer

Canadese onderzoekers vonden op 5 grote 
Canadese websites 158 advertenties waarin 
(producten van) wilde dieren werden 
aangeboden die in Bijlage I of Bijlage II van 
CITES zijn opgenomen. 

Canada

Bijna 60 procent van die advertentie betrof producten en 40% levende 
dieren, waarbij het in 75 procent van de gevallen om soorten uit Bijlage 
I ging.

Papegaaien kwamen het vaakst voor in de 50 advertenties voor 
levende dieren.

Van de 93 advertenties voor producten van wilde dieren boden er 39 
ivoor aan en 25 producten van beren. Tot deze laatste categorie 
behoorden onder andere huiden en kleedjes van ijsberen en 
grizzlyberen.

Van de geregistreerde advertenties werd 48 procent op een of andere 
manier als legaal gepresenteerd, maar slechts in één geval werd 
daarvoor bewijs geleverd.

Verkoopkanalen in Canada
Met 56 procent van alle geregistreerde verkopen nam Kijiji.ca met zijn 
sites in Ontario en British Columbia het grootste deel van het 
internetaanbod voor zijn rekening, met 89 advertenties voor zowel 
levende dieren als lichaamsdelen en producten van wilde dieren.

Het ‘huisdiervriendelijk beleid’ van Kijiji Canada is moeilijk op hun site 
terug te vinden. Gebruikers krijgen het advies “geen advertenties te 
plaatsen voor dieren die op de lijst van bedreigde soorten voorkomen, 
Environment Canada CITES website, voor wilde dieren, of voor dieren 
waarvan het bezit of de verkoop verboden is in een stad waarin de 
advertentie wordt geplaatst of voor dieren die als gevaarlijk voor 
anderen kunnen worden gezien.” 

Craigslist.ca was het op een na grootste online verkoopkanaal met 32 
advertenties op sites in Vancouver en Toronto. Ook deze site had als 
beleid dat er geen huisdieren en dierproducten verhandeld mochten 
worden, maar daar moest wel even flink naar worden gezocht.

Adpost.com, die geen beleid hanteert voor de handel in wilde dieren, 
was met 19 advertenties de op twee na grootste site. Ondanks hun 
beleid dat de verkoop van ivoor en huiden en lichaamsdelen van met 

Ijsbeer

TOTAAL AANTAL ONLINE 
ADVERTENTIES: 158
WAARDE IN CANADESE 
DOLLARS CAD 430,770
WAARDE IN US 
DOLLARS $388,736

Het screenshot hieronder, genomen van een 
Canadese website, toont een advertentie voor een 
vermoedelijk ivoren sculptuur dat te koop wordt 
aangeboden, de verkoper beweert dat het sculptuur 
gemaakt is van het bot van een os. 
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Informatie per land | China

Advertenties gemeld aan handhavingsinstanties

157 advertenties werden voor nader onderzoek aan de Chinese 
handhavingsautoriteiten gemeld. Daarbij werd prioriteit gegeven 
aan de grote handelaars die honderden artikelen tegelijkertijd 
aanboden.

 

Categorie Levende 
dieren Producten Totaal aan 

advertenties Percentage

Ivoor 1662 1662 78.92%

Neushoorns 164 164 7.79%

Landschildpadden en 
zeeschildpadden 99 11 110 5.22%

Exotische vogels 16 83 99 4.70%

Katten 33 33 1.57%

Beren 11 11 0.52%

Antilopen 8 8 0.38%

Krokodillen en alligators 2 2 4 0.19%

Hagedissen 3 3 0.14%

Haaien 3 3 0.14%

Schubdieren 3 3 0.14%

Slangen 2 2 0.09%

Primaten 2 2 0.09%

Walvissen 1 1 0.05%

Nijlpaarden 1 1 0.05%

TOTAAL 124 1982 2106 100.00%

Totaal online advertenties CITES Bijlage I: 2061

Totaal online advertenties CITES Bijlage II: 45

Totaal dieren/producten te koop in alle 
advertenties: 18590

Totaal CITES Bijlage I opgenomen in rap-
port Killing with Keystrokes (2008) 544

Websites Advertenties Percentage

http://tieba.baidu.com 1154 54.80%

www.cang.com 257 12.20%

www.paipai.com 185 8.78%

www.gucn.com 95 4.51%

http://shop.sssc.cn/ 79 3.75%

www.58.com 76 3.61%

http://bbs.wwtx.cn 60 2.85%

www.taobao.com 42 1.99%

http://bbs.hl365.net 40 1.90%

http://bbs.reptiles-
world.com 24 1.14%

www.baixing.com 21 1.00%

http://bbs.cngui.com 20 0.95%

www.gui888.com 12 0.57%

http://go.oncity.cc 9 0.43%

www.feiqu.com 8 0.38%

http://bbs.pxtx.com 8 0.38%

www.1688.com 5 0.24%

www.ganji.com 4 0.19%

http://bbs.e5sj.com 3 0.14%

http://bj.ohqly.com 3 0.14%

www.beihai365.com 1 0.05%

TOTAAL 2106 100.00%

TOTAAL AANTAL ONLINE 
ADVERTENTIES: 2106
WAARDE IN 
CHINESE RMB CNY16,915,667
WAARDE IN US 
DOLLARS $2,744,500

Afrikaanse Olifant

China kwam in dit onderzoek als het land met 
veruit de meeste advertenties naar boven: op 
zeker 21 websites werden via 2106 advertenties 
het ontstellende aantal van 18.590 artikelen 
aangetroffen.

China

Beperkende maatregelen voor online handel in 
wilde dieren in China 
Het IFAW is al sinds 2005 in China aan het werk om de illegale handel 
in (producten van) wilde dieren via internet aan banden te leggen. 
Sinds 2012 worden de 20 grootste handelswebsites voortdurend 
gecontroleerd. Dit heeft al tot stevige handhavingsmaatregelen geleid 
en tot de invoering van krachtig en effectief adverteerbeleid voor 
online verkoopkanalen, waaronder ook Alibaba (1688.com) en Taobao 
(taobao.com). 

Online handel in 2014
Uit het onderzoek blijkt dat het aantal advertenties voor producten 
van dieren uit Bijlage I van CITES enorm is toegenomen. Ten tijde 
van Killing with Keystrokes in 2008 waren dit er 544, in 2014 steeg dit 
aantal naar 2061. Het onderzoek in 2014 was echter veel breder van 
opzet en uitvoeriger dan dat in 2008. In plaats van 21 websites in 2014 
waren het er slechts 5 in 2008. Op de meeste websites die in 2008 
werden doorgelicht, vindt nu aanzienlijk minder handel plaats. Het 
aantal advertenties was veel kleiner en één site laat in het geheel 
geen advertenties voor wilde dieren meer toe. Een site die nieuw werd 
onderzocht, artebuy.com, is niet in de tabel opgenomen omdat er geen 
producten te koop werden aangeboden en men een zeer succesvol en 
effectief gebleken toelatingsbeleid hanteert. 

Een aantal sites adverteerde echter met een groot aantal producten 
afkomstig van soorten die in Bijlage I en II zijn opgenomen, waaronder 
Baidu Tieba (Bar) (tieba.baidu.com), een online forum, waarop maar 
liefst 1154 van dierenproducten werden aangetroffen. Op de website 

Huaxia Collection (cang.com) waren 257 artikelen te koop. Beide 
websites voeren een beleid dat het plaatsen van advertenties voor 
bedreigde diersoorten verbiedt, maar dat blijkt dus niet erg effectief te 
zijn.

Ivoor meest verhandelde product
Wildlifeproducten, en niet levende dieren, vertegenwoordigden de 
meerderheid van de geregistreerde artikelen: 94 procent van het 
totaal. Evenals in 2008 was ivoor ook nu het meest geadverteerde 
artikel met 79 procent van alle gedocumenteerde producten.

Ivoorverkopers vormen een groot deel van de 317 adverteerders die 
meer dan één artikel te koop aanbieden. Veel van hen adverteren 
met grote hoeveelheden producten van ivoor. Er was één verkoper 
bij, die gedurende het onderzoek 175 advertenties plaatste. Anderen 
boden in één advertentie een groot aantal producten aan. Zo 
waren er advertenties voor 300 armbanden, 200 halskettingen en 50 
Boeddhabeeldjes van ivoor. Slechts 328 van de 1662 artikelen van ivoor 
werden op een of andere manier als legaal gepresenteerd. 

Ondanks het feit dat de overheid gecertificeerde leveranciers van 
legale voorraden in China geen ivoor via internet laat verkopen, lijken 
de handelaren in dit onderzoek naar grote hoeveelheden ivoor te 
verwijzen via hints als ‘rechtstreeks van de fabriek’ en ‘grote partijen 
ivoor’ en ook de mogelijkheid van regelmatige levering te bieden 
door teksten als ‘de nieuwe voorraad is binnen’ en ‘we kunnen u nog 
jarenlang ivoor leveren’. Er was ook een advertentie bij waarvan de 
aanbieder ivoor via ‘een inkoopagentschap in Afrika’ had ingekocht. 
Ook werden in advertenties omschrijvingen gebruikt als ‘wit materiaal’, 
‘Schreger-lijnen’ (kenmerkend patroon in ivoorstructuur) en ‘witte 
kunststof’ om regels voor plaatsing op websites en nationale wet- en 
regelgeving te omzeilen.

Dat ivoor in zulke grote hoeveelheden te koop is, is een groot 
probleem, dat blijkt wel uit de recordaantallen inbeslagnames van 
ivoor de laatste jaren, en ook uit het feit dat China als grootste 
bestemmingsland voor ivoor uit Afrika naar voren komt.

Uit het onderzoek 
blijkt dat het aantal 
advertenties voor 
producten van dieren uit 
Bijlage I van CITES enorm 
is toegenomen. Ten tijde 
van Killing with Keystrokes 
in 2008 waren dit er 544, in 
2014 steeg dit aantal naar 
2061. 

Witte neushoorn
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Informatie per land | China

China vervolg
Nieuwe internetplatformen en 
communicatiemethoden faciliteren handel in wilde 
dieren
Uit dit onderzoek blijkt een nieuwe trend in China die een 
verschuiving te zien geeft van de verkoop van dierenproducten via 
online verkoopkanalen naar meer besloten online fora en sociale 
mediaplatformen als Baidu Tieba (Bar), WeChat en QQ Group. Hieruit 
blijkt enerzijds, dat de controle op de naleving een positief effect heeft 
gehad op de open markt, op de handel via traditionele bedrijven en 
op verzamelwebsites, anderzijds dat er nog aanzienlijke uitdagingen 
liggen om de wet- en regelgeving aan deze nieuwe trends aan te 
passen.

Wilde dieren ‘bars’
Het IFAW volgt al enkele jaren Baidu Tieba (Bar), een publiek 
internetforum van de zoekmachine Baidu. Nadat het IFAW mogelijke 
schendingen van wet- en regelgeving aan het licht had gebracht, 
sloot dit platform in maart 2012 op aandringen van het IFAW dertien 
‘bars’ of fora op de site en werden advertenties van 11 andere sites 
verwijderd. Uit ons onderzoek van 2014 blijkt echter dat Baidu Tieba 
(Bar) momenteel verantwoordelijk is voor 55 procent van de totaal 
geregistreerde handel en dat drie fora die eerder waren gesloten, 
weer geopend zijn. Zo trekt men ook weer verkopers aan die dubieuze 
artikelen aanbieden: er is een forum voor snijwerk van ivoor, één voor 
neushoornhoorn en één voor tijgerwijn. 

De fora voor wilde dieren op Baidu Tieba (Bar) trekken grote aantallen 
bezoekers die er ook veel berichten plaatsen. Naast de fora die 
het IFAW in het kader van dit onderzoek volgde, werden nog zeker 
20 andere fora gevonden waar bedreigde dieren te koop werden 
aangeboden. In de meeste advertenties werd ook meer dan één artikel 
aangeboden. Het IFAW constateerde dat bijna 90 procent van de 
advertenties die minstens 10 afzonderlijke producten aanboden, op 
fora van Baidu Tieba waren geplaatst.

Tegenover de stijging in verkopen via fora op Baidu Tieba staat een 
ongeveer even grote daling via online verkoopkanalen in China, 
het resultaat van een gerichte campagne voor het tegengaan van 
biedingen van producten van wilde dieren via deze websites. Uit deze 
aanpak blijkt dat het mogelijk is om virtuele markplaatsen te sluiten, 
maar ook dat het van essentieel belang is om deze tactiek op alle 
sociale media toe te passen, want anders wordt de handel simpelweg 
verplaatst. 

Sociale media
Een andere significante ontwikkeling die bij dit onderzoek in China aan 
het licht kwam, is het gebruik van sociale media als belangrijkste vorm 
van contact tussen verkoper en koper. Van het totaal aantal verkopen 
(2016) werd door 1355 kopers (64%) een QQ-username of WeChat-
username achtergelaten, als meest gebruikte manier om contact te 
leggen. WeChat (veelal voorgesteld als de Chinese Twitter) en QQ 
zijn softwarediensten voor instant messaging die gebruikers in staat 
stellen tekstberichten, foto’s en video’s direct met miljoenen andere 
gebruikers over de hele wereld te delen. Slechts 22 procent van de 
onderzochte aanbieders gaf een telefoonnummer op om contact op te 
nemen. 

Toepassingen als WeChat bieden verkopers een gemakkelijk, 
efficiënt en anoniem communicatiemiddel. Met zulke nieuwe 
communicatiekanalen wordt het controleren en traceren van 
advertenties voor producten van wilde dieren extra lastig. Het is dan 
ook van belang dat de Chinese handhavingsinstanties en sociale 
mediaplatforms deze opkomende ontwikkeling steeds een stap voor 
blijven, zodat criminelen niet de kans krijgen zich aan controle te 
onttrekken. 

Ondanks een binnenlands verbod op de handel in hoorn en andere 
producten van neushoorns (waaronder medicinale bestanddelen) 
vormden deze artikelen de op een na grootste categorie, met 164 
advertenties voor snijwerkjes van neushoorn en kralen gemaakt van 
de hoorn van de witte neushoorn. 

De op twee na meest aangeboden producten waren land- en 
zeeschildpadden, die tegelijk ook de meest geadverteerde levende 
dieren waren, waaronder 31 levende zeeschildpadden. Ook werden 
zestien levende papegaaien, 11 producten van beren en 8 producten 
van antilopen (Saiga en Tibetaanse antilopen) aangetroffen.

In totaal werden 33 advertenties voor producten van katachtigen 
geregistreerd tijdens het onderzoek, waaronder armbanden van 
beenderen, tanden van nevelpanters en sneeuwpanters, snijwerk 
van tijgerbeenderen, en tanden en klauwen van tijgers. Verder 
werden vier advertenties voor tijgerwijn geteld op een forum van 
zoekmachine Baidu Bar dat opnieuw was geopend nadat het eerder, 
naar aanleiding van onderzoek door het IFAW, gesloten was geweest. 
Over het geheel genomen worden er echter niet veel producten van 
tijgers verkocht, dankzij intensieve controles. Om zo’n forum gesloten 
te houden, moeten nieuwe sits als Baidu voortdurend effectief worden 
gecontroleerd. 

 
Een ontwikkeling die bij 
dit onderzoek in China 
aan het licht kwam, is 
het toenemende gebruik 
van sociale media als 
belangrijkste vorm van 
contact tussen verkoper en 
koper.

Wildlifeproducten, 
in tegenstelling 
tot levende dieren, 
vertegenwoordigden 
de meerderheid van de 
geregistreerde artikelen: 
94 procent van het totaal. 

Het screenshot hieronder, genomen van een Chinese 
website, is een voorbeeld van een opkomende trend 
voor decoratief houtsnijwerk en geslepen schedels 
van de gehelmde neushoornvogel die te koop worden 
aangeboden. 

Bengaalse tijger
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Informatie per land | Frankrijk

aangeboden, hoewel beide aanbieders codes gebruikten om de aard 
van hun koopwaar te verhullen. 

Op dit moment (2014) is naturabuy.fr, een site gespecialiseerd in 
jacht- en visserijbenodigdheden, de plek waar het meeste ivoor 
wordt aangeboden: 296 advertenties (twee derde van het totaal 
aan ivoortransacties) werden gedurende het onderzoek op deze 
site geplaatst. Tijdens het vorige onderzoek in 2008 werden hier 
slechts 12 advertenties met producten uit Bijlage I (Bijlage A) van 
CITES aangetroffen. Het moge duidelijk zijn, dat voor de strijd tegen 
de illegale handel in ivoor een consequente aanpak nodig is om te 
voorkomen dat de handelaren hun werkterrein verleggen. 

Liveneg.com, een nieuwe site die al vanaf 2011 door het IFAW in 
de gaten wordt gehouden, toonde ook 10 advertenties voor ivoren 
beeldjes, waarvan vijf namens één aanbieder in China. 

Vijf verkopers van ivoor hadden elk minimaal 10 advertenties geplaatst 
gedurende het onderzoek. Eén aanbieder op naturabuy.fr had 46 
advertenties voor slagtanden, beeldjes en sieraden van ivoor.

Op Franse websites worden met regelmaat onbewerkte ivoren 
slagtanden verkocht en slechts zelden zijn daarvoor de vereiste 
CITES-formulieren aanwezig, die moeten aantonen dat het wettelijk 
toegestane handelswaar betreft. 

Advertenties gemeld aan handhavingsinstanties

171 advertenties zijn voor nader onderzoek gemeld aan de Franse 
handhavingsinstanties

Categorie Levende 
dieren Producten Totaal aan 

advertenties Percentage

Ivoor 446 446 37.42%

Exotische vogels 319 1 320 26.85%

Landschildpadden en 
zeeschildpadden 270 9 279 23.41%

Katten 44 44 3.69%

Slangen 85 85 7.13%

Roofvogels 1 2 3 0.25%

Wolven 3 3 0.25%

Uilen 1 2 3 0.25%

Walvissen 2 2 0.17%

Haaien 1 1 0.08%

Steuren 1 1 0.08%

Amfibieën 1 1 0.08%

Primaten 1 1 0.08%

Krokodillen en alligators 1 1 0.08%

Neushoorns 1 1 0.08%

Olifanten (geen ivoor) 1 1 0.08%

TOTAAL 679 513 1192 100.00%

Grijze roodstaartpapegaai

Totaal online advertenties CITES Bijlage I: 783

Totaal online advertenties CITES Bijlage II: 409

Totaal dieren/producten te koop in alle 
advertenties: 1653

Totaal CITES Bijlage I opgenomen in 
rapport Killing with Keystrokes (2008) 380

Websites Advetrtenties Percentage

www.leboncoin.fr 346 29.03%

www.naturabuy.fr 336 28.19%

www.marche.fr 185 15.52%

http://mes-occasions.
com 64 5.37%

www.btanimaux.com 61 5.12%

www.reptimania.com 40 3.36%

www.paruvendu.fr 39 3.27%

www.vivastreet.com 34 2.85%

www.marocain.biz 17 1.43%

www.ebay.fr 14 1.17%

www.toutypasse.com 12 1.01%

http://forum.le-monde-
des-reptiles.com 11 0.92%

http://fr.euro-annonc-
es.com 11 0.92%

www.liveneg.com 10 0.84%

www.parrot4sale.com 5 0.42%

www.animaux.fr 4 0.34%

www.priceminister.
com 3 0.25%

TOTAAL 1192 100.00%

TOTAAL AANTAL ONLINE 
ADVERTENTIES: 1192
WAARDE IN EUROS €984,100
WAARDE IN US 
DOLLARS $1,354,900

Afrikaanse olifant

Franse onderzoekers troffen 1192 online 
advertenties aan op 17 websites, waarvan ruim 
een derde voor ivoor.

Frankrijk

Op Franse websites werden 1653 artikelen aangeboden. In 57 procent 
van de gevallen ging het om levende dieren, de overige 43 procent 
waren voor producten van dieren.

Van de levende exemplaren waren exotische dieren het sterkst 
vertegenwoordigd, vooral ara’s en Amazonepapegaaien. Levende 
schildpadden waren de op twee na meest aangeboden dieren 
(270 advertenties), voornamelijk Griekse landschildpadden, 
helmschildpadden en Moorse landschildpadden, soorten die in Europa 
ook het meest in gevangenschap worden gekweekt. 

In Frankrijk bleek de online handel vooral via drie sites te verlopen: 
leboncoin.fr met 346 advertenties, naturabuy.fr met 336 advertenties 
en marche.fr met 185. De verkoop van beschermde of met uitsterven 
bedreigde dieren en plantensoorten was op leboncoin.fr formeel 
verboden, maar toch werden er exemplaren van deze soorten 
op deze site verkocht. De site naturabuy.fr verbiedt eveneens de 
verkoop van soorten waarvan de import, export, verkoop of het bezit 
op Frans grondgebied verboden of gereguleerd is. In de praktijk 
worden echter talloze soorten op de website naturabuy.fr verhandeld. 
Gedurende het onderzoek werden nog 5 andere sites gevonden met 
zeker 30 advertenties voor wilde dieren. Slechts in vijf gevallen werd 
documentatie overlegd waaruit het legale karakter van de advertenties 
zou moeten blijken. 

Naturabuy.fr – favoriete site ivoorhandelaars 
Evenals in 2008, tijdens het onderzoek Killing with Keystrokes, 
vertegenwoordigt ivoor ook nu een groot deel van de dierproducten en 
vormt het ook de grootste categorie advertenties. 

Het verbod op de verkoop van ivoor door eBay.fr heeft in Frankrijk 
zijn uitwerking duidelijk niet gemist. Leverde eBay.fr in het onderzoek 
van 2008 in Frankrijk nog het grootste aandeel in de ivooradvertenties 
(192 plaatsingen), in 2014 troffen de onderzoekers nog slechts zeven 
advertenties van twee verkopers aan waarin vermoedelijk ivoor werd 

Het screenshot hieronder, genomen van een 
Franse website, toont een advertentie voor twee 
onbewerkte ivoren slagtanden die afkomstig zijn uit 
de Democratische Republiek Congo.
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Totaal online advertenties CITES Bijlage I: 1448

Totaal online advertenties CITES Bijlage II: 218

Totaal dieren/producten te koop in alle 
advertenties: 4837

Totaal CITES Bijlage I opgenomen in 
rapport Killing with Keystrokes (2008) 151

Websites Advetrtenties Percentage

www.quoka.de 397 23.83%

www.kleinanzeigen.
ebay.de 286 17.17%

www.dhd24.com 234 14.05%

www.terraristik.com 144 8.64%

www.markt.de 138 8.28%

www.deine-tierwelt.de 137 8.22%

www.kalaydo.de 125 7.50%

www.vogelboerse.org 78 4.68%

www.ebay.de 60 3.60%

www.tiere.de 60 3.60%

www.exoticanimal.de 5 0.30%

www.hood.de 1 0.06%

www.auvito.de 1 0.06%

TOTAAL 1666 100.00%

Griekse landschildpad

Het onderzoek in Duitsland leverde 1666 online 
advertenties op 13 websites op, waarin bijna 
5000 exemplaren van wilde diersoorten te koop 
werden aangeboden.

Duitsland

TOTAAL AANTAL ONLINE 
ADVERTENTIES: 1666
WAARDE IN EUROS €496,832
WAARDE IN  
DOLLARS $684,033

In een groot deel van deze advertenties (1448) ging het om soorten die 
in Bijlage I (respectievelijk Bijlage A) zijn opgenomen. 

Drie websites boden een grote hoeveelheid wilde diersoorten te koop 
aan: quoka.de met 397 advertenties, kleinanzeigen.ebay.de met 286 
en dhd24.com met 234. En dat, terwijl de laatste twee sites een streng 
beleid voeren om de verkoop van beschermde diersoorten te weren. 

Twee andere onderzochte websites, haustieranzeigen.de en auxion.
de, zijn niet in de recapitulatie opgenomen omdat er geen relevante 
advertenties op werden gevonden.

Uit de cijfers komt het beeld naar voren, dat de handel spectaculair 
in omvang is toegenomen sinds 2008, toen het onderzoek Killing with 
Keystrokes werd verricht. Hierbij moet wel worden aangetekend, 
dat de deskundigheid van het IFAW sindsdien is toegenomen en dat 
de samenwerking met de handhavingsinstanties is geïntensiveerd. 
Ook werd in het onderzoek van 2014 op een groter aantal soorten 
gecontroleerd. Deze hogere aantallen zijn dus waarschijnlijk mede het 
gevolg van het feit dat we nu beter in staat zijn de handel via internet 
te herkennen.

Handel in levende dieren in Duitsland 
Land- en zeeschildpadden vertegenwoordigen 70 procent van de 
handel, wat het hoge percentage levende dieren verklaart (93%) 
ten opzichte van producten van dieren. In de 1090 geregistreerde 
advertenties waren Griekse landschildpadden, helmschildpadden en 
Moorse landschildpadden het sterkst vertegenwoordigd. Deze soorten 
worden in heel Europa in grote getalen in gevangenschap gekweekt 
en een groot deel ervan wordt legaal aan Duitse afnemers verkocht. 
Bij online-aanbiedingen voor volwassen exemplaren van deze soorten 
werd vaak een scan van een CITES-certificaat getoond, terwijl veelal 
bij jongere dieren werd gemeld dat ze in gevangenschap waren 
gekweekt. 

Er waren hier echter ook advertenties bij voor nog veel zeldzamere 
soorten, waaronder vijf voor de met uitsterven bedreigde Egyptische 
landschildpad, overigens zonder enig bewijs dat het verkopen van 
deze dieren legaal zou zijn.

Informatie per land | Duitsland

Nieuwe soorten die door de Duitse markt worden 
bedreigd. 
De blauwe gekko is de inheemse bewoner van een stuk land van 
slechts 20 vierkante kilometer in Tanzania, maar door zijn opvallend 
uiterlijk worden er veel exemplaren gevangen en als huisdier 
verkocht. Daardoor staat de populatie zwaar onder druk. Berichten 
dat er levende exemplaren op de Duitse markt worden verhandeld 
worden bevestigd door de 32 advertenties voor 68 dieren die in het 
kader van dit onderzoek werden aangetroffen.

Exemplaren van een andere soort, de bijtschildpad, werden in vijf 
advertenties aangeboden, 36 dieren in totaal op Duitse websites. 
Dit ondanks Duitse wetgeving die het houden, kopen, verkopen of 
kweken van deze dieren verbiedt vanwege het risico dat in de natuur 
uitgezette bijtschildpadden het ecosysteem uit balans kan brengen. 
De bijtschildpad heeft zich al in delen van Europa verspreid. 

In de overige 576 geregistreerde advertenties waren levende exotische 
vogels het rijkst vertegenwoordigd, gevolgd door slangen (inclusief een 
groene hondskopboa, waarvan de verkoper beweerde dat die in de natuur 
was gevangen) en een groot aantal pijlgifkikkers.

De schildpadsoorten waarmee het drukst wordt gekweekt niet 
meegerekend, vermeldden 307 van de 576 advertenties dat het om 
‘antiek’ ging of dat er ‘documenten beschikbaar’ waren, waarmee werd 
gesuggereerd dat deze producten legaal werden aangeboden. Er waren 
echter maar 21 verkopers die daar bewijs of documenten voor overlegden.

Het succes van ivoorverboden in Duitsland
Het succes van het verbod op de verkoop van ivoor dat eBay Duitsland 
instelde en van soortgelijke verboden die door andere Duitse websites na 
overleg tussen IFAW en veilingsiteproviders werden ingesteld blijkt duidelijk 
uit de geringe hoeveelheden ivoor die op deze sites werden aangetroffen. 
Uit eerdere momentopnamen en het onderzoek uit 2014 blijkt dat de controle 
op de naleving van het verbod op eBay.de, markt.de, hood.de en quoka.de 
zeer effectief is. 

 
Categorie Levende 

dieren Producten Totaal aan 
advertenties Percentage

Landschildpadden en 
zeeschildpadden 1171 8 1179 70.77%

Exotische vogels 124 1 125 7.50%

Slangen 112 112 6.72%

Kikkers 103 103 6.18%

Katten 32 32 1.92%

Ivoor 27 27 1.62%

Uilen 11 11 22 1.32%

Roofvogels 2 19 21 1.26%

Hagedissen 14 14 0.84%

Doopvontschelpen 8 3 11 0.66%

Wolven 8 8 0.48%

Krokodillen en alligators 2 2 4 0.24%

Beren 3 3 0.18%

Salamanders 1 1 0.06%

Olifanten (geen ivoor) 1 1 0.06%

Primaten 1 1 0.06%

Steenkoralen 1 1 0.06%

Zeepaardjes 1 1 0.06%

TOTAAL 1551 115 1666 100.00%

Turquoise dwerg gekko

Het screenshot hierboven, genomen van een Duitse 
website, toont twee blauwe ara’s die te koop worden 
aangeboden. Exotische vogels werden het op-een-
na meest aangeboden in Duitsland.

Advertenties gemeld aan handhaving-
sinstanties

93 advertenties werden voor nader onderzoek aan 
de Duitse handhavingsautoriteiten gemeld.
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Handel in zangvogels in Nederland
Uit talloze onderzoeken door de recherche en enkele NGO’s 
(waaronder Vogelbescherming Nederland) is gebleken dat er in 
Nederland sprake is van een structurele illegale handel in inheemse 
vogels die in het wild zijn gevangen. Hieronder vallen ook zangvogels 
die niet in de CITES-bijlagen zijn vermeld. De onderzoekers hebben 
zich daarom niet alleen gericht op soorten die in de CITES-bijlagen 
zijn vermeld, maar noteerden ook advertenties voor inheemse 
zangvogels. 

Hoewel in geen enkel geval kon worden vastgesteld dat de vogels 
rechtmatig werden aangeboden, registreerde het IFAW 64 vogels 
die niet in de CITES-bijlagen worden genoemd en voornamelijk op 
vogelmarkt.net en marktplaats.nl werden aangeboden, waaronder 
zwartkopsijsjes, barmsijsjes, goudvinken, goudsijsjes, zanglijsters en 
Mozambiquesijsjes.

koop van beschermde dieren- of plantensoorten verbiedt. De op een 
na grootste website voor deze handel was gifkikkerportaal.nl met 103 
advertenties.

Het IFAW onderzocht ook eBay.nl, maar trof er geen relevante 
advertenties aan. 

Advertenties gemeld aan handhavingsinstanties

Er werden geen overzichten met bevindingen aan de instanties ter 
beschikking gesteld, alleen de belangrijkste onderzoeksresultaten 
werden ter kennisgeving met de handhavingsautoriteiten gedeeld.

Levende dieren maakten 
64 procent uit van alle 
biedingen, waarbij het in 
162 advertenties exotische 
kikkers betrof.

Categorie Levende 
dieren Producten Totaal aan 

advertenties Percentage

Kikkers 162 162 26.69%

Hagedissen 107 1 108 17.79%

Exotische vogels 66 3 69 11.37%

Roofvogels 2 63 65 10.71%

Landschildpadden en 
zeeschildpadden 32 18 50 8.24%

Ivoor 27 27 4.45%

Uilen 3 21 24 3.95%

Katten 14 14 2.31%

Zeepaardjes 14 14 2.31%

Haaien 14 14 2.31%

Slangen 10 3 13 2.14%

Krokodillen en alligators 11 11 1.81%

Wolven 8 8 1.32%

Beren 6 6 0.99%

Nandoes 3 3 6 0.99%

Nijlpaarden 4 4 0.66%

Vinken 3 3 0.49%

Doopvontschelpen 3 3 0.49%

Walvissen 3 3 0.49%

Primaten 2 2 0.33%

Walrussen 1 1 0.16%

TOTAAL 388 219 607 100.00%

Totaal online advertenties CITES Bijlage I: 234

Totaal online advertenties CITES Bijlage II: 373

Totaal dieren/producten te koop in alle 
advertenties: 1392

Totaal CITES Bijlage I opgenomen in 
rapport Killing with Keystrokes (2008) n.v.t.

Websites Advetrtenties Percentage

www.marktplaats.nl 387 63.76%

www.gifkikkerportaal.
nl 103 16.97%

www.vogelarena.com 46 7.58%

www.tweedehands.net 30 4.94%

www.de-kvn.nl 12 1.98%

www.parrot4sale.com 12 1.98%

www.animals-express.
com 9 1.48%

www.speurders.nl 5 0.82%

www.forum.lacerta.nl 1 0.16%

www.vogelmarkt.net 1 0.16%

www.vogelmarktplatz.
de 1 0.16%

TOTAAL 607 100.00%

De onderzoekers stelden vast dat op de 11 gecontroleerde websites 
meer soorten van CITES Bijlage II (Bijlage B) werden aangeboden, 
namelijk 61 procent van alle advertenties, dan van Bijlage I (Bijlage A) 
(39 procent). 

Levende exotische kikkers, hagedissen en vogels te 
koop
Levende dieren maakten 64 procent uit van alle biedingen, waarbij het 
in 162 advertenties exotische kikkers betrof. De meest voorkomende 
soorten waren blauwe, groene en zwarte pijlgifkikkers, driekleurige 
gifkikkers en aardbeikikkers. Eén verkoper bood 50 Anthony’s 
pijlgifkikkers (Epipedobates Anthonyi) en 50 Amazonepijlgifkikkers 
(Ranitomeya Amazonica) in slechts twee advertenties aan, zonder enige 
verwijzing naar herkomst of bewijs van legale verkrijging van de dieren. 

Na kikkers kwamen hagedissen bij de levende dieren het meest 
voor. In 108 berichten werden de dieren aangeboden, waaronder 
Madagaskardaggekko’s, panterkameleons, Jemenkameleons, 
doornstaartagamen en groene leguanen.

Daarna kwamen exotische vogels het meest voor, waaronder 
papegaaien, neushoornvogels en toekans, in een totaal van 66 
advertenties.

Veel adverteerders boden meer dan één dier per advertentie aan, wat 
vooral het geval was bij verkopers van amfibieën. Vier verkopers boden 
in de loop van het onderzoek in totaal meer dan 30 dieren aan. 

In slechts 16 advertenties werd een poging gedaan de koopwaar als 
legaal te presenteren, overigens zonder daarvoor bewijs te leveren. In 
twee advertenties voor kolenbrandschildpadden werd beweerd dat ze 
in de natuur waren gevangen.

Online verkoopkanalen in Nederland
De grootste handelswebsite in Nederland was marktplaats.nl, een 
dochteronderneming van eBay, met 387 advertenties voor een breed 
assortiment aan producten van soorten die in CITES Bijlagen I en II 
zijn vermeld (zowel levende dieren als lichaamsdelen en producten). 
Daarnaast waren er advertenties voor beschermde inheemse vogels. 
Dit ondanks het plaatsingsbeleid van marktplaats.nl dat de verkoop of 

Driekleurige gifkikker

In de loop van dit onderzoek werden in 
Nederland 607 advertenties geregistreerd, 
waarin 1392 (producten van) wilde diersoorten 
te koop werden aangeboden, een kwart 
daarvan betrof levende kikkers.

Nederland

TOTAAL AANTAL ONLINE 
ADVERTENTIES: 607
WAARDE IN EUROS €72,072
WAARDE IN US 
DOLLARS $106,112

Het screenshot hieronder, afkomstig van een 
Nederlandse website, toont een advertentie voor 
een paar Fiji leguanen uit Oostenrijk die te koop 
worden aangeboden.

Madagaskardaggekko
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Categorie Levende 
dieren Producten Totaal aan  

advertenties Percentage

Exotische vogels 94 94 77.05%

Primaten 8 8 6.56%

Antilopen 3 1 4 3.28%

Roofvogels 4 4 3.28%

Katten 4 4 3.28%

Slangen 2 2 1.64%

Ibissen 1 1 0.82%

Uilen 1 1 0.82%

Aziatische spreeuwen 1 1 0.82%

Vossen 1 1 0.82%

Steuren 1 1 0.82%

Krokodillen en alligators 1 1 0.82%

TOTAAL 120 2 122 100.00%

Totaal online advertenties CITES Bijlage I: 46

Totaal online advertenties CITES Bijlage II: 98

Totaal dieren/producten te koop in alle 
advertenties: 245

Totaal CITES Bijlage I opgenomen in 
rapport Killing with Keystrokes (2008) n.v.t.

Grote plompe lori

Midden-Oosten

In het Midden-Oosten werden vier landen onderzocht. In totaal werden 
in 144 advertenties 245 exemplaren van wilde diersoorten te koop 
aangeboden, de meeste in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). 

In de VAE waren ook de meeste websites waarop gehandeld kon 
worden (14), in de andere landen waren dat er maar een paar.

De site met de meeste advertenties was souq.dubaimoon.com, 
die met 85 advertenties 70 procent van de handel in de VAE 
vertegenwoordigde. Verder waren er 10 verkoopadvertenties op zowel 
halaluae.com in de VAE als op mbahrain.net in Bahrein. 

In geen van de advertenties in deze regio werd aangegeven dat de 
verkoop van de producten wettelijk was toegestaan. Ook bleek geen 
van de onderzochte websites beleid te hanteren ten aanzien van de 
handel in wilde dieren.

De VAE had de meeste 
websites waarop 
gehandeld kon worden 
(14), in de andere landen 
waren dat er maar een 
paar.

Websites Advetrtenties Percentage

www.souq.dubaimoon.
com 85 69.67%

www.halaluae.com 10 8.20%

www.dubaiclassified.
com 4 3.28%

www.soukanimal.com 3 2.46%

www.uaepetsad.com 3 2.46%

ww.ewbas.com 3 2.46%

www.foxuae.com 3 2.46%

www.ae.sogarab.com 2 1.64%

www.altowayya.com 2 1.64%

www.classi4uae.com 2 1.64%

www.expatads.com 2 1.64%

www.uaefreesouq.com 1 0.82%

http://ae.gosellonline.
com 1 0.82%

www.uaeshops.com 1 0.82%

TOTAAL 122 100.00%

Verenigde Arabische Emiraten

Verenigde Arabische Emiraten

Rode ibis
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TOTAAL AANTAL ONLINE 
ADVERTENTIES: 144
WAARDE IN LOKALE VALUTA US DOLLARS

VAE AED 1,484,600 $ 404,112
BAHREIN BD 5,340 $ 14,094

KOEWEIT KWD 46,770 $ 165,833
QATAR QAR 1,140,000 $ 312,821

TOTAAL $896,860
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Informatie per land | Midden-Oosten

Midden-Oosten vervolg

Er werd in bijna alle 
gevallen met levende 
dieren geadverteerd. Een 
groot deel daarvan (75%) 
betrof advertenties voor 
exotische vogels. 

Mantelbaviaan

Websites Advertenties Percentage

www.mbahrain.net 10 100.00%

TOTAAL 10 100.00%

Bahrein

Websites Advertenties Percentage

http://kw.opensooq.
com 4 57.14%

www.soukanimal.com 3 42.86%

TOTAAL 7 100.00%

Koeweit

Websites Advertenties Percentage

www.souqaldoha.com 4 80%

www.qatarcl.com 1 20%

TOTAAL 5 100.00%

Qatar

Categorie Levende 
dieren Producten Totaal aan 

advertenties Percentage

Exotische vogels 3 3 42.86%

Roofvogels 2 2 28.57%

Katten 2 2 28.57%

TOTAAL 7 7 100.00%

Categorie Levende 
dieren Producten Totaal aan 

advertenties Percentage

Exotische vogels 9 9 90%

Primaten 1 1 10%

TOTAAL 10 10 100.00%

Categorie Levende 
dieren Producten Totaal aan 

advertenties Percentage

Katten 3 3 60%

Exotische vogels 2 2 40%

TOTAAL 5 5 100.00%

Koeweit

Bahrein

Qatar

Advertenties gemeld aan handhavingsinstanties

122 advertenties from de Verenigde Arabische Emiraten zijn 
gedeeld met het VAE ministerie van Milieu.

In deze regio gaat het vrijwel uitsluitend om handel 
in levende dieren.
Net als bij eerder onderzoek van het IFAW in deze regio, werd in bijna 
alle gevallen met levende dieren geadverteerd. Een groot deel daarvan 
(75%) betrof advertenties voor exotische vogels. 

Wilde katten en primaten, de categorie die daar qua grootte op volgde, 
werden in negen advertenties aangeboden. Bij de katten waren 
het voornamelijk jachtluipaarden en caracals, maar er waren een 
advertenties voor luipaarden en tijgers.

In de advertenties voor primaten kwam een aantal mantelbavianen 
voor, evenals chimpansees en een plompe lori.

Onder de meer ongewone soorten die in deze regio te koop werden 
aangeboden, waren ook levende exemplaren van antilopen zoals de 
Arabische oryx, de duingazelle en de zandgazelle. Men koopt zulke 
dieren als huisdier, als belegging of om mee te fokken.

In bijna 70 procent van de handel in het Midden-Oosten ging het om 
soorten die in Bijlage II van CITES zijn vermeld.

Een verschijnsel dat in alle onderzochte landen in deze regio de kop 
opstak was de veelheid aan nepaanbiedingen voor levende dieren 
in rubrieksadvertenties. Advertenties werden als nep of frauduleus 
aangetekend als het vermoeden bestond dat men wilde laten betalen 
voor artikelen die niet bestaan. In vrijwel al deze advertenties werden 
grote aantallen dieren of producten aangeboden tegen lage prijzen, 
met vermelding van contactgegevens op verschillende websites. 
Elke ‘aanbieder’ vermeldde een vestigingsadres in het buitenland. 
Deze advertenties kunnen interessant zijn voor rechercheurs die 
onderzoek doen naar internetfraude. 

De onderzoekers troffen op websites in het Midden-Oosten 704 
advertenties aan voor met uitsterven bedreigde dieren. Deze 
advertenties leken bij nader onderzoek nep te zijn en werden daarom 
niet in de resultaten opgenomen.

Slechtvalk

Het screenshot hieronder, genomen van een VAE 
website, toont een levende cheetah die te koop 
worden aangeboden voor maar liefst US $ 18.000.
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Alle advertenties betroffen 
levende dieren. In 92 procent 
hiervan ging het om 
exotische vogels.

Informatie per land | Kazachstan

Advertenties gemeld aan handhavingsinstanties

Tot nu toe zijn geen advertenties aan de Kazachstaanse instanties 
gemeld.

Totaal online advertenties CITES Bijlage I: 12

Totaal online advertenties CITES Bijlage II: 43

Totaal dieren/producten te koop in alle 
advertenties: 66

Totaal CITES Bijlage I opgenomen in rapport 
Killing with Keystrokes (2008) n.v.t.

Websites Advetrtenties Percentage

www.slando.kz 32 58.18%

www.38popugaev.net 19 34.55%

www.olx.kz 2 3.64%

http://wondersofna-
ture.forum.com.kz

2 3.64%

TOTAAL 55 100.00%

De onderzoekers hebben alleen Russischtalige sites gecontroleerd. 

De voor het onderzoek uitgelichte advertenties betroffen uitsluitend 
levende dieren. In 92 procent hiervan ging het om exotische vogels, 
waaronder een grote verscheidenheid aan Amazonepapegaaien, ara’s 
en kaketoes. 

In twee advertenties voor Bengaalse varanen en gele boomvaranen 
gaf de verkoper vooraf de waarschuwing dat deze dieren in partijen 
vanuit Indonesië worden verscheept en dat ze tegen een lagere prijs 
kunnen worden geleverd, mits vooraf besteld en de varanen niet in 
quarantaine hoeven. Daaruit blijkt al dat van legale import geen sprake 
kan zijn.

De grootste site voor de verkoop van dieren in Kazachstan met 58 
procent van de advertenties was slando.kz, waarmee de situatie 
vergelijkbaar is met die in Oekraïne, waar slando.ua ook de markt 
domineerde. Op 38popugaev.net werden nog eens 19 advertenties 
aangetroffen. Op beide sites waren het advertenties voor exotische 
vogels.

De site slando.kz staat de verkoop van wilde dieren en dierproducten 
niet toe wanner deze in het Kazachstaanse ‘rode boekje’ van 
bedreigde soorten staan vermeld, dat veelal gelijk is met de CITES-
bijlagen. De website 38pougaev.net heeft echter geen beleid ten 
aanzien van deze handel. 

Varaan

Net als in Rusland waren het ook in Kazachstan 
vooral levende dieren die te koop werden 
aangeboden, grotendeels soorten die in Bijlage 
II van CITES zijn opgenomen.

Kazachstan

TOTAAL AANTAL ONLINE 
ADVERTENTIES: 55
WAARDE IN KAZACH-
STAANSE TENGE KZT49,532,614
WAARDE IN US 
DOLLARS $268,736

Categorie Levende 
dieren Producten Totaal aan 

advertenties Percentage

Exotische vogels 51 51 92.73%

Hagedissen 2 2 3.64%

Landschildpadden en 
zeeschildpadden 2 2 3.64%

TOTAAL 55 0 55 100.00%

Grijze roodstaartpapegaai
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Informatie per land | Polen

 

8http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2011/12/e-CEETES.pdf
9http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2011/12/E-commerce_2013_brochure.pdf

er slechts één adverteerder die daarvoor bewijsmateriaal leverde. 

Levende dieren te koop
De grootste categorie levende dieren betrof land- en zeeschildpadden 
(vooral Griekse landschildpadden), gevolgd door primaten en vervolgens 
papegaaien. In alle gevallen ging het om levende dieren. De meeste 
advertenties voor levende primaten betroffen soorten uit CITES-Bijlage 
II (Bijlage B), die regelmatig als huisdier worden aangeboden. Naast 
aanbiedingen voor gewone penseelaapjes registreerden de onderzoekers 
ook advertenties voor meer zeldzame soorten als berberapen, bruine 
bavianen en huzaarapen.

Onder de aanbiedingen voor levende exotische vogels noteerde 
men exemplaren van soorten die vooral bij verzamelaars hoog 
staan aangeschreven, zoals geelkopamazones, Finsch’ amazones, 
roodwangara’s, hoornparkieten en een Balispreeuw. Dit zijn allemaal 
soorten die sporadisch in Polen, Midden-Europa en Oost-Europa worden 
verhandeld.

Producten in de aanbieding
Er zijn kennelijk verkopers die via internet een markt voor bontjassen van 
wolfsvel willen bedienen. Van de 12 advertenties met producten van grijze 
wolven waren er 8 waarin zo’n jas werd aangeboden. Andere exemplaren 
werden direct al buiten het onderzoek gelaten omdat ze goedkoop waren 
of omdat ze er niet als echt wolfsbont uitzagen.

Andere producten waarmee werd geadverteerd waren vier roofvogels, 
drie artikelen van ivoor en twee van beren, waaronder een haardkleed. Al 
de geregistreerde vogels zijn, evenals de wolf en de bruine beer, volgens 
de Poolse wetgeving beschermde diersoorten. 

Advertenties gemeld aan handhavingsinstanties

15 advertenties werden voor nader onderzoek aan de Poolse hand-
havingsautoriteiten gemeld.

De grootste categorie 
levende dieren betrof land- 
en zeeschildpadden.

Categorie Levende 
dieren Producten Totaal adver-

tenties Percentage

Landschildpadden en 
zeeschildpadden

36 36 30.77%

Primaten 27 27 23.08%

Exotische vogels 17 17 14.53%

Wolven 1 12 13 11.11%

Vissen 9 9 7.69%

Roofvogels 4 4 3.42%

Ivoor 3 3 2.56%

Uilen 2 2 1.71%

Beren 2 2 1.71%

Katten 1 1 2 1.71%

Steuren 1 1 2 1.71%

TOTAAL 94 23 117 100.00%

Witpluimoeistitie

Totaal online advertenties CITES Bijlage I: 86

Totaal online advertenties CITES Bijlage II: 31

Totaal dieren/producten te koop in alle 
advertenties: 180

Totaal CITES Bijlage I opgenomen in rapport 
Killing with Keystrokes (2008) n.v.t.

Websites Advetrtenties Percentage

http://alegratka.pl 39 33.33%

http://.ptakiegzotyczne.
net 20 17.09%

www.olx.pl 15 12.82%

www.terrarium.pl 9 7.69%

www.oglaszamy24.pl 9 7.69%

www.sprzedajemy.pl 6 5.13%

www.hiperoglosze-
nia.pl 6 5.13%

www.polskastrefa.pl 4 3.42%

www.poluje.pl 3 2.56%

www.aukcjezwierzat.pl 2 1.71%

www.twojafauna.pl 2 1.71%

www.allegro.pl 2 1.71%

TOTAAL 117 100.00%

Bij het onderzoek in Polen vond men soorten uit Bijlage I (Bijlage A) plus 
een aantal advertenties voor primaten en steuren, soorten die in Bijlage II 
(Bijlage B) voorkomen. De soorten uit Bijlage I maakten 73 procent uit van 
alle geregistreerde advertenties.

Het onderzoek in Polen werd uitgevoerd door CEEweb for Biodiversity, die 
al sinds 2006 de internethandel in wilde dieren volgt in Polen en andere 
landen in centraal Oost-Europa. Zij kijken naar de handel in soorten die in 
alle bijlagen van de EU-verordening inzake wilde dieren voorkomen. 

Eerder onderzoek door CEEweb for Biodiversity heeft een snel groeiende 
online handel in deze regio aan het licht gebracht. Op grond van dit 
en eerder onderzoek heeft CEEweb for Biodiversity vastgesteld dat 
bijna een kwart van de aanbiedingen op sites in centraal Oost-Europa 
hoogstwaarschijnlijk illegaal is8. Vooral in een land als Polen bleek het 
handelsvolume groot te zijn9. Het aantal advertenties dat door dit onderzoek 
aan het licht werd gebracht, lijkt gering in vergelijking met andere 
Europese landen. Dit onderzoek was echter vooral gericht op soorten die 
in CITES Bijlage I (primaten niet meegerekend) zijn vermeld, terwijl eerder 
onderzoek door CEE advertenties op Poolse websites opleverde die in 
overgrote meerderheid producten van soorten uit Bijlage II aanboden.

De advertenties in 2014 waren op 12 verschillende websites geplaatst, en 
in verreweg de meeste gevallen hanteerden die websites geen regels voor 
de handel in wilde dieren, hooguit een vage waarschuwing. Eén website, 
oxl.pl (die eerst tablica.pl heette en halverwege het onderzoek van naam 
veranderde), verbiedt officieel de verkoop in dieren van soorten die in de 
bijlagen van de EU-verordening zijn vermeld. Niettemin trof men op deze 
site 15 advertenties aan, dus de controle laat nogal te wensen over. 

In tegenstelling tot olx.pl lijken de grootste Poolse veilingsite allegro.pl en 
de site aukcjezwierzat.pl, die ook de handel in soorten uit de bijlagen van 
de EU-verordeningen weert, intussen strenger op de naleving van hun 
beleid toe te zien: tijdens het onderzoek werden slechts twee verdachte 
advertenties op elke site genoteerd. 

Van de 77 advertenties die beweerden legale koopwaar aan te bieden, was 

Bruine landschildpad

In de loop van dit onderzoek werden in Polen 
117 advertenties geregistreerd waarin 180 
(producten van) wilde diersoorten te koop 
werden aangeboden. In 80 procent daarvan 
ging het om levende dieren.

Polen

TOTAAL AANTAL ONLINE 
ADVERTENTIES: 117
WAARDE IN POOLSE 
ZLOTY PLN414,265
WAARDE IN US 
DOLLARS $136,470

Het screenshot hieronder, genomen van een Poolse 
website, toont de ongebruikelijke Spleetschildpad die 
te koop worden aangeboden voor PLN 890 (US $ 293).
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  Categorie Levende 
dieren Producten Totaal aan 

advertenties Percentage

Exotische vogels 293 293 31.68%

Katten 159 38 197 21.30%

Primaten 117 117 12.65%

Ivoor 81 81 8.76%

Krokodillen en alligators 5 46 51 5.51%

Antilopen 35 35 3.78%

Landschildpadden en 
zeeschildpadden

30 2 32 3.46%

Uilen 31 31 3.35%

Beren 2 19 21 2.27%

Slangen 19 19 2.05%

Roofvogels 15 15 1.62%

Hagedissen 10 10 1.08%

Schelpdieren 7 7 0.76%

Kleine panda 6 6 0.65%

Kikkers 2 2 0.22%

Salamanders 2 2 0.22%

Neushoorns 1 1 0.11%

Doopvontschelpen 1 1 0.11%

Overig 4 4 0.43%

TOTAAL 695 230 925 100.00%

Totaal online advertenties CITES Bijlage I: 358

Totaal online advertenties CITES Bijlage II: 567

Totaal dieren/producten te koop in alle 
advertenties: 2569

Totaal CITES Bijlage I opgenomen in rapport 
Killing with Keystrokes (2008) 144

Websites Advetrtenties Percentage

www.avito.ru 445 48.11%

www.drug2.ru 56 6.05%

www.zoo-ekzo.ru 45 4.86%

www.lesruk.net 41 4.43%

http://zavedi-druga.ru 33 3.57%

www.zootorg.com 20 2.16%

www.dmir.ru 19 2.05%

www.zootorg.clan.su 18 1.95%

www.doska.ru 16 1.73%

www.kletki.ru 13 1.41%

www.bestru.ru 12 1.30%

www.croc-bag.ru 12 1.30%

www.kitten-gav.ru 10 1.08%

www.reptile.ru 10 1.08%

www.msk.zoo-bazar.
com 8 0.86%

www.unibo.ru 8 0.86%

www.cenakupit.ru 5 0.54%

www.irr.ru 5 0.54%

www.zoo-oasis.ru 4 0.43%

www.exoticzoo.ru 4 0.43%

www.jelizze.com 4 0.43%

www.popugai-sar.ru 4 0.43%

www.vk.com 4 0.43%

97 overige websites 
waar slechts 1-3 
advertenties 
op stonden

129 13.95%

TOTAAL 925 100.00%

TOTAAL AANTAL ONLINE 
ADVERTENTIES: 925
WAARDE IN 
RUSSISCHE 
ROEBELS RUB69,521,841
WAARDE IN US 
DOLLARS $1,953,060 Sneeuwluipaard

Op Russische websites trof men 925 
advertenties aan waarin 2596 (producten van) 
wilde dieren te koop werden aangeboden. In 75 
procent van deze gevallen betrof het levende 
dieren. 

Rusland

??????????????????????????????Blauwgele ara

Hier waren ook soorten bij die op de rand van uitsterven balanceren, 
zoals tijgers, orang-oetans, gorilla’s, nevelpanters sneeuwpanters, 
ijsberen en specifieke roofvogels.

Een verdubbeling van de handel in ivoor ten 
opzichte van 2008
Ruim een derde van de geregistreerde soorten was in CITES Bijlage 
I vermeld. Met 358 advertenties voor producten uit Bijlage I op 
Russische websites in 2014 is dat ruim twee maal zoveel als de 144 in 
het onderzoek Killing with Keystrokes uit 2008. 

Dit is mogelijk deels toe te schrijven aan de grotere reikwijdte in het 
aantal soorten van het laatste onderzoek en aan het toegenomen 
gebruik van internet in dit land. Niettemin laten de cijfers ook een 
verdubbeling van het aantal advertenties voor ivoor zien ten opzichte 
van 2008. Verder viel het de onderzoekers op, dat avito.ru de meest 
gebruikte online handelssite was. In 2008 was het aantal advertenties 
op deze site nog heel beperkt. 

Exotische vogels, katten en levende primaten te 
koop
Met levende exotische vogels werd in Rusland het meest 
geadverteerd, bijna een derde van het totale aanbod. Vooral 
oranjevleugelamazones, blauwgele ara’s en grote geelkuifkaketoes 
kwamen in de advertenties voor.

Wilde katten vormden de tweede categorie: er werden 159 
levende exemplaren te koop aangeboden, naast 38 bestanddelen 
en producten. Van alle advertenties voor katten ging het in 62 
gevallen om tijgers: tijgerklauwen (ook één van een Siberische 
tijger), tijgervellen en medicinale producten, maar er werden ook 
54 levende tijgers aangeboden. Levende katten, naast tijgers ook 
panters, poema’s, jaguars, ocelotten en andere soorten waren die op 
bestelling leverbaar. Een ander adverteerde met “…grote roofdieren 
(katachtigen) voor dierentuinen, particuliere fokkers en circussen”. 
Levende primaten vormden de op twee na grootste categorie 
dieren. Zij kwamen voor in meerdere advertenties waarin de meest 
uiteenlopende soorten werden opgesomd. 

Tijdens het onderzoek werden genoteerd: penseelaapjes, mangabeys, 
chimpansees, en de meest schokkende vondst: 13 advertenties voor 
levende orang-oetans. 

Levende slangen, schildpadden, roofvogels (vooral slechtvalken en 
sakervalken) en twee advertenties voor kraagberen werden ook 
genoteerd door de onderzoekers.

Met levende exotische 
vogels werd in Rusland 
het meest geadverteerd, 
bijna een derde van het 
totale aanbod.

Borneose orang-oetan
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Informatie per land | Rusland

Rusland vervolg
Russische verkoopkanalen en aanbieders
Net als in het onderzoek in 2008 werden er advertenties voor (producten 
van) wilde dieren verspreid over een zeer groot aantal Russische 
websites aangetroffen. Die grote spreiding maakt de controle op de 
illegale internethandel in wilde dieren in dit land lastig. Wel was er in 2014 
één site die boven alles uitstak: avito.ru, waarop tijdens het zes weken 
durende onderzoek 445 advertenties werden geplaatst. Daarmee was 
deze site voor bijna 50 procent van het totale aanbod verantwoordelijk.

Geen van de gecontroleerde sites hanteerde regels die plaatsing 
van CITES-soorten verbieden of reguleren, al waren er wel enkele 
sites, waaronder ook avito.ru, die geen verkoop van producten uit het 
`Russische rode boekje´ toestaan. Dat zijn in Rusland voorkomende 
soorten die met uitsterven worden bedreigd, waaronder tijgers, ijsberen 
en valken. Veel van deze soorten zijn ook in de CITES-bijlagen vermeld. 
Duidelijk is wel dat de handhaving van dit beleid schromelijk te kort schiet. 

Diverse websites en aanbieders beweerden een ‘fokkerij’ te 
vertegenwoordigen en dus zelf gekweekte dieren aan te bieden. Een 
dergelijke bewering is niet te verifiëren. Andere adverteerders die een 
menigte aan bedreigde soorten aanboden, beweerden dat ze die dieren 
uit Europa, de Verenigde Staten en Australië hadden geïmporteerd. 

Een opmerkelijke trend in Rusland was dat regelmatig adverterende 
verkopers meerdere advertenties op vele verschillende websites hadden, 
meestal voor één bepaalde categorie diersoorten. 

Eén bedrijf plaatste een groot aantal advertenties op Russische websites 
waarin chimpansees, orang-oetans, tijgers, luipaarden, jaguars en 
poema’s werden aangeboden. Terwijl sommige advertenties onder 
de naam van dat bedrijf waren geplaatst, waren er ook twee bij van 
afzonderlijke particuliere aanbieders, maar in alle gevallen waren 
dezelfde telefoonnummers en e-mailadressen vermeld. De website van dit 
bedrijf beweert de enige lokale fokkerij van wilde dieren in Rusland te zijn, 
maar de juistheid van die claim valt te betwijfelen: nergens werd op de 
site verwezen naar een CITES-vergunning en er waren ook geen andere 
documenten beschikbaar voor de aangeboden dieren. 

Ivoor en overige producten 
Bij de advertenties voor bestanddelen en producten van wilde dieren 
nam ivoor de eerste plaats in: in 81 advertenties werden versieringen, 
sieraden en antieke producten van ivoor aangeboden. Gedurende de 
zes weken van het onderzoek was er één adverteerder die maar liefst 
23 berichten plaatste. 

Onder de noemer ‘producten van katten’ werden tijdens het onderzoek 
in Rusland 11 jassen en huiden van ocelotten genoteerd, evenals acht 
luipaardvellen, zeven tijgerproducten (waaronder tanden, klauwen, 
vellen en twee artikelen die als ingrediënt in de traditionele Chinese 
geneeskunde worden gebruikt). 

Ook waren er 19 producten van beren te koop, zonder uitzondering 
ijsberen. In slechts twee van die advertenties was erbij vermeld dat de 
beren van buiten Rusland afkomstig waren. 

Verder werden er 35 producten van Saiga-antilopen aangetroffen, 
voornamelijk hoorns die als jachttrofee werden verkocht.

 

Een opmerkelijke trend 
in Rusland was dat 
regelmatig adverterende 
verkopers meerdere 
advertenties op meerdere 
websites hadden. 

In veel advertenties werd 
een breed scala van 
levende katten te koop 
aangeboden, waaronder 
tijgers, luipaarden, 
poema’s, jaguars, 
ocelotten en andere 
soorten.

Siberische tijger

Advertenties gemeld aan handhavingsinstanties

Aangezien in Rusland de handel in producten van wilde dieren 
slecht is gereguleerd, zijn geen advertenties gemeld aan de Rus-
sische handhavingsautoriteiten. 

Grote geelkuifkaketoe

Het sceenshot hieronder, afkomstig van een Russische 
website, toont een advertentie voor saiga-antilope 
hoorns die te koop worden aangeboden. Het is een van 
de 35 geregistreerde antilope producten in het land.
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Informatie per land | Oekraïne

De onderzoekers troffen in Oekraïne 
advertenties aan voor levende vogels die 
in CITES-Bijlage I zijn opgenomen en bij dit 
onderzoek in geen enkel ander land te koop 
werden aangeboden. Hier waren 23 kraanvogels 
bij (waaronder Chinese kraanvogels, Siberische 
witte kraanvogels, witnekkraanvogels en 
trompetkraanvogels), vijf kroeskoppelikanen, 
drie Hawaiiganzen, een Indische trap en een 
kraagtrap, en een Humboldtpinguïn.  

Slando.ua verbiedt overigens wel de verkoop van (producten van) 
levende dieren die in het Oekraïense ‘Rode Boekje’ van bedreigde 
soorten staan. 

Twee andere websites van betekenis waren zoorinok.com.ua en zoozoo.
com.ua, elk met meer dan 100 advertenties. Zoals de meeste online 
verkoopkanalen die bij dit onderzoek werden doorgelicht, bleken ook 
deze twee websites geen beleid te hebben ten aanzien van de handel 
in wilde dieren via hun websites. Tijdens het onderzoek werden nog 6 
andere websites gevonden met zeker 30 advertenties. 

Ivoor is het meest aangeboden product 
In het overgrote deel van de 190 advertenties in Oekraïne voor 
producten van wilde dieren werd bewerkt ivoor aangeboden, in de vorm 
van snijwerkjes, sieraden en kralen. 

Ook werden 13 opgezette Europese otters en producten van otterbont 
genoteerd.

Handel in het groot
Ongeveer 76 aanbieders adverteerden met meer dan één artikel en 
15 verkopers plaatsten meer dan 10 advertenties in de loop van het 
onderzoek. Hier was ook een aanbieder bij die 112 advertenties voor 
levende primaten, vogels en reptielen plaatste. Een ander plaatste 42 
advertenties voor levende primaten die in CITES-Bijlage I staan vermeld, 
weer een ander had 24 advertenties voor ivoren kralen en sieraden. 

Advertenties gemeld aan handhavingsinstanties

Er zijn geen advertenties aan de Oekraïense handhavingsinstanties 
gemeld, omdat handhaving van de openbare orde in het huidige 
politieke klimaat in dit land momenteel alle prioriteit heeft.

 

Een derde van de 
advertenties in Oekraïne 
betrof exotische 
vogels, waaronder 
geelvleugelara’s.

Categorie Levende 
dieren Producten Totaal aan 

advertenties Percentage

Exotische vogels 366 366 34.17%

Primaten 219 219 20.45%

Ivoor 190 190 17.74%

Fazanten 128 1 129 12.04%

Katten 52 3 55 5.14%

Kraanvogels 23 23 2.15%

Roofvogels 16 16 1.49%

Krokodillen en alligators 18 18 1.68%

Otters 13 13 1.21%

Slangen 8 8 0.75%

Beren 2 6 8 0.75%

Landschildpadden en 
zeeschildpadden

7 7 0.65%

Pelikanen 5 5 0.47%

Schelpdieren 4 4 0.37%

Ganzen 3 3 0.28%

Walvissen 2 2 0.19%

Trappen 2 2 0.19%

Wallaby’s 1 1 0.09%

Pinguïns 1 1 0.09%

Wolven 1 2 0.09%

TOTAAL 852 219 1071 100.00%

Totaal online advertenties CITES Bijlage I: 980

Totaal online advertenties CITES Bijlage II: 91

Totaal dieren/producten te koop in alle 
advertenties: 1170

Totaal CITES Bijlage I opgenomen in rap-
port Killing with Keystrokes (2008) n.v.t.

Websites Advetrtenties Percentage

http://slando.ua 401 37.44%

http://zoorinok.com.ua 137 12.79%

http://zoozoo.com.ua 123 11.48%

www.ukrzoo.org.ua 57 5.32%

http://aukro.ua 52 4.86%

www.torg.ua 50 4.67%

www.board.com.ua 42 3.92%

http://zoo-sad.inforico.
com.ua 40 3.73%

www.uainfo.com 35 3.27%

www.ukrboard.com.ua 28 2.61%

http://zoo-bazar.com 24 2.24%

www.freeads.in.ua 25 2.33%

www.admir.ua 14 1.31%

www.papuga.biz.ua 9 0.84%

www.ua.all.biz 8 0.75%

www.kiev.sindom.
com.ua 7 0.65%

Overige websites 19 1.77%

TOTAAL 1071 100.00%

Een florerende markt voor levende vogels, primaten 
en katten
Een derde van de advertenties in Oekraïne betrof exotische vogels, 
waaronder 39 geelvleugelara’s die als bedreigde soort in Bijlage I van 
CITES zijn opgenomen, en een flinke hoeveelheid Molukkenkaketoes 
en kleine geelkuifkaketoes.

Nog eens twintig procent van de advertenties waren voor levende 
primaten, waaronder 41 grote plompe lori’s, 34 pinchéaapjes, 33 kleine 
plompe lori’s en zes chimpansees.

De onderzoekers registreerden verder aanbiedingen voor 52 
levende exemplaren van wilde katten, onder andere 24 caracals, 
17 ocelotten en twee tijgers. Ook waren er advertenties voor 14 
levende Nijlkrokodillen, twee kraagberen en zelfs een voor een uiterst 
zeldzaam dier: een teugelstekelstaartkangoeroe.

De website waar de meeste handel plaatsvond was slando.ua. Daar 
werden in de loop van het onderzoek 401 advertenties op geplaatst 
met een breed aanbod aan levende dieren en producten van ivoor.   

Pinchéaapje

Oekraïense onderzoekers registreerden 
1071 advertenties in zowel de Russische als 
Oekraïense taal; tachtig procent daarvan 
waren advertenties voor levende dieren, 
waaronder papegaaien, primaten en bedreigde 
fazantensoorten.

Oekraïne

TOTAAL AANTAL ONLINE 
ADVERTENTIES: 1071
WAARDE IN 
OEKRAÏENSE 
HRYVNJA UAH16,668,130
WAARDE IN US 
DOLLARS $1,462,930

Geelvleugelara

Mikadofazant

Het screenshot hieronder, genomen van een 
Oekraïense website, toont een potvis tand die te koop 
worden aangeboden.
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Informatie per land | Verenigd Koninkrijk

handel vertegenwoordigde. 

De meeste van de 409 vermoedelijk ivoren voorwerpen werden op ebay.
co.uk gevonden, 376 in totaal. In de meeste advertenties werd codetaal 
gebruikt. De verkopers deden dit met opzet om de ware aard van de 
producten te verdoezelen en het verbod van eBay ten aanzien van ivoor 
te omzeilen. Dit is waarschijnlijk omdat eBay veel tijd en moeite heeft 
gestoken om ivoorverkopen via de website te voorkomen. Het aantal 
ivoorbiedingen is welleswaar toegenomen, het aantal succesvolle 
transacties is afgenomen. 

Ook op uk.ebid.net waren advertenties voor ivoor geplaatst: 13 
snijwerkproducten en sieraden. Dit, ondanks een aangescherpt verbod 
op het aanbieden van ivoor dat deze site na het onderzoek in 2008 heeft 
ingevoerd. Geen van de aanbieders op uk.ebid.net nam de moeite om te 
verhullen dat ze ivoor verkochten. Op preloved.co.uk werden nog eens 12 
advertenties voor ivoor aangetroffen.

Tijdens het zes weken durende onderzoek was er één verkoper op ebay.
co.uk die 58 advertenties voor (vermoedelijk) ivoor plaatste. 

Overige producten van wilde dieren te koop in het VK

De categorie die na ivoor het meest in de advertenties voorkwam, 
was die van land- en zeeschildpadden, waaronder 193 levende dieren, 
voornamelijk Griekse landschildpadden, helmschildpadden en Moorse 
landschildpadden. Hoewel er in het VK veel in gevangenschap gekweekte 
landschildpadden voorkomen die als bedreigde soort in Bijlage I (Bijlage A) 
zijn vermeld, werd in veel advertenties de bij levering verplichte vergunning 
krachtens ‘Artikel 10’ van CITES niet genoemd. De op twee na meest 
aangeboden dieren waren uilen (159 advertenties). 

Daarna volgden producten van wilde katten, onder andere kleding en 
kleedjes van luipaardvellen, tijgerkoppen, en broches gemaakt van 
klauwen. 

Advertenties gemeld aan handhaving-
sinstanties

482 advertenties zijn voor nader onderzoek ge-
meld aan o.a. de Britse inlichtingendiensten

  Sinds 2008 is het aantal 
advertenties op Britse 
websites voor ivoor 
gestegen met 47 procent 
van 279 naar 409

Categorie Levende 
dieren Producten Totaal aan 

advertenties Percentage

Ivoor 409 409 37.63%

Landschildpadden en 
zeeschildpadden

193 54 247 22.72%

Uilen 61 98 159 14.63%

Katten 1 81 82 7.54%

Exotische vogels 77 77 7.08%

Krokodillen en alligators 29 29 2.67%

Olifanten (geen ivoor) 23 23 2.12%

Primaten 3 16 19 1.75%

Roofvogels 7 4 11 1.01%

Beren 9 9 0.83%

Haaien 8 8 0.74%

Neushoorns 7 7 0.64%

Walvissen 3 3 0.28%

Hagedissen 2 2 0.18%

Slangen 1 1 0.09%

Otters 1 1 0.09%

TOTAAL 345 742 1087 100.00%

Totaal online advertenties CITES Bijlage I: 1011

Totaal online advertenties CITES Bijlage II: 76

Totaal dieren/producten te koop in alle 
advertenties: 1603

Totaal CITES Bijlage I opgenomen in rapport 
Killing with Keystrokes (2008) 551

Websites Advetrtenties Percentage

www.ebay.co.uk 674 62.01%

www.preloved.co.uk 147 13.52%

www.gumtree.com 109 10.03%

www.birdtrader.co.uk 71 6.53%

www.reptileforums.
co.uk 24 2.21%

www.freeads.co.uk 15 1.38%

http://uk.ebid.net 15 1.38%

www.ukclassifieds.
co.uk 8 0.74%

http://pets-classifieds.
co.uk 8 0.74%

www.vivastreet.co.uk 6 0.55%

www.parrot4sale.com 5 0.46%

www.ukfalcons.com 3 0.28%

www.cqout.com 2 0.18%

TOTAAL 1087 100.00%

In de meeste advertenties die in de 13 onderzochte websites werden 
aangetroffen, ging het om exemplaren van soorten die in CITES-Bijlage I 
(Bijlage A) zijn opgenomen.

Het aantal producten met Bijlage I-status dat bij dit onderzoek naar boven 
kwam, is spectaculair toegenomen sinds het vorige IFAW-onderzoek uit 
2008, Killing with Keystrokes. Die toename is echter voor een deel toe te 
schrijven aan het feit dat nu een grotere verscheidenheid aan levende 
dieren in het onderzoek werd betrokken. Toch is opmerkelijk, dat het aantal 
verboden ivoren voorwerpen meer dan verdubbeld is (van 279 naar 409). 

In 79 procent (855 advertenties) van alle advertenties stond een of andere 
verwijzing naar het legale karakter van de advertentie, het hoogste 
percentage van alle in dit onderzoek betrokken landen. De meest 
aanbieders van ivoor prezen hun producten aan als ‘antiek’. Tijdens het 
hele onderzoek bleken er echter maar zes advertenties te zijn waarin 
het aanbod van een artikel vergezeld ging van een bewijs van herkomst/
legaliteit.

EBay.uk was de grootste verkoopsite in het VK, al vond er ook een 
aanzienlijke handel plaats op preloved.co.uk en gumtree.com (een dochter 
van eBay Inc.), met respectievelijk 147 en 109 advertenties. Nieuw op 
preloved.co.uk ten opzichte van het onderzoek uit 2008 was, dat aanbieders 
van levende dieren verplicht zijn aan te tonen dat ze over de vereiste 
vergunningen beschikken. 

Bij het onderzoek in het Verenigd Koninkrijk viel op dat relatief veel 
aanbieders in een ander land gevestigd waren. Van 64 verkopers werd 
vastgesteld dat ze buiten de EU woonden en de mogelijkheid tot verzending 
vanuit (voornamelijk) de Verenigde Staten en China aanboden.

In een derde van alle advertenties werd ivoor of 
vermoedelijk ivoor verkocht.

De onderzoekers in het VK ontdekten dat ivoor 38 procent van de totale 

Aziatische olifant

Tijdens dit onderzoek werden op websites 
in het Verenigd Koninkrijk 1087 advertenties 
geregistreerd die in totaal 1603 artikelen te 
koop aanboden. Meer dan twee-derde betrof 
producten. 

Verenigd Koninkrijk

TOTAAL AANTAL ONLINE 
ADVERTENTIES: 1087
WAARDE IN 
BRITSE PONDEN £301,823
WAARDE IN US 
DOLLARS $500,948

Other wildlife for sale in the UK
The second most common items for sale in this 
survey were turtles and tortoises, including 193 live 
animals, principally Hermann’s, Greek and 
Marginated tortoises. Although there are many 
captive-bred specimens of Appendix I (Annex A) 
tortoises commonly found in the UK, many 
advertisements made no reference to necessary 
”Article 10” CITES permits required for a sale.  
Owls were the third most common items for sale in 
159 advertisements.

The fourth most common items for sale were 
products from cat species, including leopard skin 
clothing and rugs, and tiger heads and claw 
brooches.

Het screenshot hieronder, genomen van een Britse 
website, toont een paar sculpturen van verdacht ivoor 
die te koop werden aangeboden.
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Categorie Levende 
dieren Producten Totaal aan  

advertenties Percentage

Exotische vogels 94 94 77.05%

Primaten 8 8 6.56%

Antilopen 3 1 4 3.28%

Roofvogels 4 4 3.28%

Katten 4 4 3.28%

Slangen 2 2 1.64%

Ibissen 1 1 0.82%

Uilen 1 1 0.82%

Aziatische spreeuwen 1 1 0.82%

Vossen 1 1 0.82%

Steuren 1 1 0.82%

Krokodillen en alligators 1 1 0.82%

TOTAAL 120 2 122 100.00%
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Ander onderzoek naar online 
handel in 2014 

Uitgelicht: de Verenigde Staten

 Bidding Against Survival; the Elephant 
Poaching Crisis and the Role of Auctions 
in the US Ivory Market

Ondanks het feit dat de VS internationale 
inspanningen op het gebied van 
natuurbescherming krachtig ondersteunt, 
blijft het land een van de grootste afnemers 
van ivoor. Een groot deel van dat ivoor bestaat 
uit legale antieke voorwerpen, maar toch 
slagen smokkelaars er elk jaar weer in een 
grote hoeveelheid illegaal ivoor op de markt 
te brengen. Aangezien veel binnenlandse 
markten in de VS nauwelijks gereguleerd 
zijn en de controle vaak tekortschiet, kunnen 
handelaren ivoor dat ze recent in handen hebben 
gekregen ‘witwassen’ door het te verkopen 
aan nietsvermoedende wederverkopers en 
consumenten als zijnde antiek. Het IFAW ging 
op onderzoek uit om te kijken aan welke regels 

de handel in deze koopwaar gebonden is. Na 
maandenlang onderzoek, het verzamelen van 
internetgegevens en een diepgaand onderzoek 
naar de Amerikaanse veilingindustrie, werd het 
rapport Bidding Against Survival gepubliceerd. 
Hieruit bleek dat in het huidige systeem 
effectieve voorzorgsmaatregelen ontbreken.

9 weken lang, van 25 februari tot 29 april 
2014, volgde het IFAW online ivoorveilingen. 
Van de veilinghuizen en kunstgalerieën die 
via het internet ivoor te koop aanboden 
vermeldden slechts enkelen de regelgeving over 
leveringscondities. Op de twee onderzochte 
websites, LiveAuctioneers.com en AuctionZip.
com, was geen voorlichtingsmateriaal te 
vinden en ook geen richtlijn voor de verkoop of 
verzending van ivoor. Er werden gegevens van 
340 internetveilingen verzameld, afkomstig van 
223 veilinghouders en kunstgalerieën die online 
catalogi op LiveAuctioneers.com of AuctionZip.
com hadden geregistreerd. In totaal werden 4186 
artikelen van ivoor te koop aangeboden. Ondanks 
de grote hoeveelheid aangeboden ivoor bleek 
vrijwel geen enkel bedrijf in dit onderzoek in staat 
te zijn bewijs te overleggen met betrekking tot de 
herkomst van hun producten. 

Veilinghuizen zouden een zinvolle bijdrage 
kunnen leveren aan de bescherming 
van olifanten als ze ten aanzien van het 
toelatingsbeleid van ivoor beleid zouden 
gaan voeren. Het IFAW werkt nu samen met 
LiveAuctioneers.com aan een verkoopbeleid 
dat positief bijdraagt aan de bescherming van 
olifanten. 

Ondanks het feit dat 
de VS internationale 
inspanningen op het gebied 
van natuurbescherming 
krachtig ondersteunt, 
blijft het land een van de 
grootste afnemers van 
ivoor. 

Naast dit onderzoek bracht het IFAW in 2014 nog drie rapporten uit over de faciliterende rol van 

het internet bij de handel in (producten van) bedreigde diersoorten. In Australië, Nieuw-Zeeland 

en de Verenigde Staten. 

Uitgelicht: Australië en Nieuw-Zeeland 
– Click to Delete 

Het IFAW deed in 2013 in Australië en Nieuw-
Zeeland onderzoek naar de internethandel in 
wilde dieren en producten en bestanddelen van 
wilde dieren. De methodiek die daarbij werd 
gebruikt, leek veel op die in dit onderzoek, maar 
er waren ook verschillen. Zo was het onderzoek 
in Australië en Nieuw-Zeeland gericht op soorten 
die in Bijlage I én II van CITES voorkomen.

In Australië bleek het aantal advertenties voor 
producten van bedreigde diersoorten met 266 
procent te zijn toegenomen ten opzichte van 
het onderzoek in 2008. De meeste verboden 
(producten van) wilde dieren waren op 
eBay Australia te vinden, maar ook op eBay 
dochteronderneming Gumtree Australia was veel 
aanbod te vinden. 

Beide bedrijven hanteren een beleid dat ze geen 
advertenties van bedreigde en beschermde 
soorten toestaan, maar een aantal aanbieders 
trok zich daar niets van aan of ze omzeilden het 
verbod door hun ivoorproducten te maskeren 
met omschrijvingen als ‘namaakivoor’ of 
‘ossenbeenderen’. 

De totale waarde van de geregistreerde 
advertenties was AU$637.387, en dat is ruim 23 
keer zo veel als in 2008.

Het onderzoek bracht 282 advertenties voor 
(producten van) bedreigde soorten aan het licht 
waarvoor een internationaal handelsverbod geld. 
In totaal betrof 165 advertenties de verkoop van 
ivoor of vermoedelijk ivoor, waarvan 145 op eBay 

Australia werden aangetroffen. Na ivoor vormden 
advertenties voor levende vogels (45 plaatsingen) 
de grootste categorie. 

Naar aanleiding van informatie welke uit dit 
onderzoek door het IFAW werd aangeleverd, 
verrichtte het ministerie van Natuur en Milieu 
twee huiszoekingen in het kantoor van een in 
Sydney gevestigd bedrijf voor handel via internet. 
Daarbij werden verschillende snijwerken en 
sieraden van ivoor in beslag genomen met een 
geschatte waarde van AU$ 80.000. Ook werden 
tal van flesjes met producten van andere 
bedreigde soorten in beslag genomen.

In Nieuw-Zeeland werden tijdens het onderzoek 
producten van bedreigde soorten aangetroffen 
met een gezamenlijke verkoopwaarde van NZ$ 
22.621. 

Alle 20 bij dit onderzoek uitgelichte advertenties 
voor producten van wilde dieren werden 
op het populaire handelsplatform trademe.
co.nz aangetroffen. Het ging om 17 beeldjes 
en sieraden, vermoedelijk van ivoor, plus 
een tijgerklauw en twee schilden van 
zeeschildpadden. Sinds de publicatie van het 
rapport in Nieuw-Zeeland heeft trademe.co.nz 
elke verkoop van ivoor op zijn website verboden.
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Bijlage I
CITES-verordening 11.3 en resoluties 15.57 en 15.58

De Conference van Partijen heeft tijdens de 15de vergadering in Doha in 2010 verordening 11.3 

(Rev CoP15) gewijzigd in:

ADVISEERT de Partijen: 
a) om te evalueren of in eigen land voldoende wordt 
gedaan om de legale handel in (producten van) wilde 
dieren in de hand te houden, onderzoek te doen naar 
illegale praktijken en overtreders te straffen, en daarbij 
hoge prioriteit toe te kennen aan de controle op te 
koop aangeboden exemplaren van soorten die in 
Bijlage I zijn vermeld; 

b)  om op nationaal niveau een afdeling op te zetten 
voor onderzoek naar internet-gerelateerde illegale 
dierenhandel, dan wel om reeds bestaande afdelingen 
toe te rusten voor onderzoek naar c.q. de controle 
op internet- en computer-gerelateerde illegale 
dierenhandel; en 

c)  om op nationaal niveau een systeem te ontwikkelen 
om de controle op de internet-gerelateerde 
handel in wilde dieren te coördineren en om 
informatie die daaruit wordt verkregen, tijdig te 
delen met de contactpersonen bij de Beheer- en 
Handhavingsautoriteiten van CITES; 

ADVISEERT voorts de Partijen en 
Interpol: 
a)  om het Secretariaat te informeren over de 
werkwijzen die andere instanties hanteren, om tot een 
effectievere evaluatie te komen van mechanismen 
voor de regulering van de legale online handel in 
soorten die in de CITES-bijlagen zijn vermeld; 

b)  om te waarborgen dat voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor onderzoek naar en de aanpak 
van de illegale internet-gerelateerde handel in soorten 
die in de CITES-bijlagen vermeld zijn; 

c)  om de uit voortgaand onderzoek verkregen 
informatie aan te wenden voor het ontwikkelen 
van strategieën ten aanzien van handhaving, 
capaciteitsopbouw en publieksvoorlichting; en 

d)  om te bezien of er binnen het Algemeen 
Secretariaat van Interpol fondsen zijn om een 
voltijdfunctionaris aan te stellen die volledig is 
vrijgesteld voor het onderzoek naar internet-
gerelateerde illegale dierenhandel. Die functionaris 
zou er dan onder andere op moeten toezien, dat alle 
informatie of inlichtingen met betrekking tot de handel 
via internet op consistente wijze wordt verzameld 
en aan de relevante, door Partijen aangewezen 
handhavingsinstanties ter hand worden gesteld.

Resoluties 15.57 
a) Deel informatie met het CITES-secretariaat over 
effectief gebleken methoden en over websites 
die gedragsregels hanteren voor het plaatsen van 
berichten op de website van CITES;

b) Publiceer de resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek naar de correlaties tussen internetgebruik 
en de omvang van illegale dierenhandel en deel deze 
resultaten met het secretariaat van CITES; 

c) Inventariseer de omvang van en ontwikkelingen in 
de internethandel in diersoorten uit de CITES-bijlagen 
en stel de verkregen informatie aan het Secretariaat 
ter beschikking; en

d) Deel informatie met het CITES-secretariaat over 
opvallende wijzigingen in gebruikte handelsroutes 
en verzendmethodes als gevolg van het toegenomen 
gebruik van internet als verkoopkanaal van producten 
van wilde dieren.

Resolutie 15.58 draagt het Secretariaat 
op om:
a) Een Internetportal te ontwikkelen voor de CITES-
website waar de Partijen en andere belanghebbenden 
informatie kunnen opstellen, publiceren en delen met 
betrekking tot de internethandel in producten die in de 
Bijlagen van CITES zijn vermeld; en

b) Een brief aan Interpol te sturen en daarin te pleiten 
voor het opzetten van een veilige interactieve website 
of online forum waarop geautoriseerde personen 
informatie kunnen plaatsen en inlichtingen delen 
op het gebied van internet-gerelateerde illegale 
dierenhandel en die informatie in ‘real-time’ kunnen 
actualiseren.

Bijlage II

IVOOR

Ivoor 3047

AMFIBIEËN

Kikkers 278

Salamanders 3

ZOOGDIEREN

Katten 492

Primaten 397

Neushoorns 173

Beren 86

Antilopen 47

Wolven en vossen 38

Olifanten (geen ivoor) 27

Walvissen 19

Otters 14

Kleine panda’s 6

Nijlpaarden 5

Schubdieren 3

Walrussen 1

Wallaby’s 1

VOGELS

Papegaaien 1558

Uilen 273

Roofvogels 151

Fazanten 129

Neushoornvogels 86

Kraanvogels 23

Vinken en Aziatische speeuwen 10

Nandoes 8

Pelikanen 5

Toekans 3

Ganzen 3

Trappen 2

Pinguïns 1

Kolibries 1

Ibissen 1

WEEKDIEREN

Doopvontschelpen 15

Schelpdieren 11

KORAAL

Steenkoralen 1

REPTIELEN

Landschildpadden en 

zeeschildpadden
1967

Slangen 272

Hagedissen 139

Krokodillen en alligators 131

VISSEN

Haaien 27

Zeepaardjes 15

Beentongvissen 9

Steuren 4

TOTAAL 9482

Aantal geregistreerde advertenties voor dieren in de loop van het onderzoek.

©
 P

h
il 

D
at

e 
| D

re
am

st
im

e.
co

m



62 Gezocht - Dood of Levend: Handel in wilde dieren op het internet

CEEweb voor Biodiversiteit is een netwerk van niet-
gouvernementele organisaties in de Midden- en Oost Europese regio.                    
CEEweb’s missie is het behoud van biodiversiteit door duurzame 
ontwikkeling te bevorderen.

Voor meer informatie, bezoek www.ceeweb.org
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Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) werd in 
1969 opgericht om wereldwijd bedreigde dieren, populaties 
en leefgebieden te redden. Via projecten in meer dan veertig 
landen zet het IFAW zich in voor dieren in nood. Daarnaast 
zetten we ons in om populaties te redden die door wreedheden 

van mensen of door andere oorzaken dreigen te verdwijnen.

Voor meer informatie, bezoek www.ifaw.org
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