
STOP DE ILLEGALE HANDEL 
IN HOUT EN WILDE SOORTEN
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ACTIE TEGEN ILLEGALE WERELDHANDEL
De stroperij en de handel in wilde dieren brengen het 
overleven van tal van bedreigde soorten in het gedrang, in 
de tropen maar ook in Europa. Samen behoren ze tot de 
10 meest winstgevende vormen van illegale handel 
(tussen 4 en 20 miljard euro per jaar), net zoals de 
handel in drugs, wapens, namaakgoederen en mensen.

De criminaliteit rond wilde diersoorten is vaak het werk 
van internationaal georganiseerde criminele 
netwerken. Die netwerken worden aangetrokken door 
de grote winsten en het beperkte risico. Behalve hun 
impact op de wildbestanden leiden die misdrijven ook tot 
geweld en corruptie en vormen ze een bedreiging voor de 
vrede, de veiligheid en de ontwikkelingskansen van de 
lokale bevolking in de getroffen landen. Bovendien lopen de 
ontwikkelingslanden door die handel jaarlijks tussen 8 en 23 
miljard euro mis.

Ook wat de bossen betreft leidt de illegale houtkap 
tot achteruitgang van dit type habitat en tot het 
verdwijnen van bossen met een grote ecologische 
waarde, zoals in het Amazonegebied, in het stroomgebied 
van de Congorivier en in de oerbossen van de Karpaten. Het 
verdwijnen van bossen genereert overigens tot 12 % van de 
uitstoot aan broeikasgassen, verkleint de beschikbare 
levensruimte voor meer dan 50 % van de biodiversiteit 
op aarde en vermindert de beschermende werking van 
de bossen (bescherming tegen erosie en overstromingen, 
koolstofopslag, enz.).

De handel in wilde dieren en tropische houtsoorten 
is gereglementeerd (door CITES op mondiaal niveau en 
door RBUE in Europa) en elk doorvoerland of elke afnemer 
moet zijn rol vervullen en toezien op een robuuste naleving 
van deze wetten en regels, hetgeen dus ook in België het 
geval moet zijn.

▪ Geneesmiddelen op basis van planten
▪ Ivoor
▪ Zeepaardjes
▪ Reptielen

▪  6e invoerder op Europees niveau van hout en papier
▪  1e invoerder op Europees niveau van tropische houtsoorten
▪  4,46 miljoen ha bos wereldwijd bevoorraadt elk jaar onze 

markt
▪  Waarvan 17 % in landen met een groot risico op illegale 

houtkap

HET SCHUBDIER 
IS WERELDWIJD HET GROOTSTE 

SLACHTOFFER VAN ILLEGALE JACHT:
TUSSEN 2000 EN 2013

WERDEN 1 MILJOEN DIEREN GEDOOD 
OM HUN SCHUBBEN EN

HUN VLEES

worden meer dan 20 000 olifanten en 
en ruim 1 000 neushoorns gedood voor 
hun ivoor en hun hoorns

ELK JAAR 

VOORNAAMSTE VORMEN 
VAN ILLEGALE HANDEL

2x
JAARLIJKS GAAT 

50-90 %
VAN DE HOUTKAP IN DE 

BELANGRIJKSTE TROPISCHE 
LANDEN IS ILLEGAAL

ACTIE IN BELGIË HEEFT EEN 
DAADWERKELIJKE MEERWAARDE

De luchthaven van 
Brussel-Nationaal 
en de haven 
van Antwerpen 
zijn belangrijke 
aankomstzones   
in termen van 
hoeveelheden aan 
goederen die er 
circuleren. Binnen 
Europa fungeert België 
als een draaischijf.

15-30 %
VAN DE WERELDWIJDE 
HOUTKAP IS ILLEGAAL

HOUT EN ILLEGAAL HOUT

DE OPPER-
VLAKTE VAN BELGIË 
AAN BOSSEN 
VERLOREN



OM DE ILLEGALE HANDEL IN HOUT EN WILDE SOORTEN IN BELGIË TE 
STOPPEN,  VRAAGT WWF AAN DE VOLGENDE REGERING:

1.  De uitwerking en uitvoering van een nationaal actieplan 
met het oog op het stoppen van de illegale handel in hout 
en wilde planten- en diersoorten in België; 

Dit plan definieert duidelijke prioriteiten op basis van de voornaamste 
risico’s, voorziet de nodige middelen voor justitie (waaronder magistraten 
en gespecialiseerde rechtbanken), politie (met name om de dienst leefmilieu 
van de federale politie te versterken), douane en de milieudiensten, en 
bevordert eveneens een effectieve coördinatie en samenwerking tussen deze 
diensten op federaal en regionaal niveau;

2.  De versterking van opsporing en controles (in het 
bijzonder op de belangrijkste plaatsen van binnenkomst en 
transit, maar ook op het internet);

3. Het opleggen van strenge sancties voor overtredingen van 
de betrokken regelgeving, meer bepaald CITES en de EU-
houtverordening;

4.  Het opvolgen van de ontwikkelingen in de illegale handel 
in planten- en diersoorten en de toepassing van nieuwe 
technieken en hulpmiddelen om producten op te sporen 
(bijvoorbeeld isotoop-en DNA-analyses);

5.  De sensibilisering van consumenten en bedrijven om de 
handel in illegale producten te voorkomen. 
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