
WCS EU feliciteert de Belgische Senaat voor de Aanneming van een Resolutie  
waarin tot een Sterk EU-Verbod op de Binnenlands Handel in Ivoor wordt opgeroepen 

 
Brussel, 22 februari 2019 — WCS EU heeft de volgende verklaring afgegeven van Arnaud 
Goessens, EU-Beleidsmanager: 
 
“WCS EU juicht de goedkeuring door de Belgische Senaat van Resolutie 6-469/1 toe, waarbij 
de Europese Commissie wordt verzocht om dringend voor de volledige Europese Unie (EU) 
een algeheel handelsverbod in te voeren inzake olifantenivoor en de hoorns van 
neushoorns. 
 

"De afgelopen maanden groeide het momentum voor een sterk binnenlands verbod op 
ivoorhandel binnen de EU. Verschillende Europese regeringen hebben individuele actie 
ondernomen en gaan verder dan de huidige EU-regels voor de binnenlandse EU-ivoormarkt, 
die zij als onvoldoende beschouwen. Afgelopen december heeft de regering van het 
Verenigd Koninkrijk de Ivory Act van 2018 aangenomen, die nu een van de sterkste wetten 
ter wereld is met betrekking tot de sluiting van een binnenlandse ivoormarkt. Luxemburg 
heeft in juli 2018 ook een nationaal ivoor verbod aangenomen. 
 
“Het Europees Parlement heeft opgeroepen tot een EU-niveau verbod op de handel in ivoor 
in verschillende recente Resoluties, gehoor gevend aan de oproep van de meerderheid van 
de Afrikaanse staten in het olifantengebied om een einde te maken aan de ivoormarkten en 
de kans op herstel voor dit iconische dier te vergroten. 
 
 “De voortzetting van legale binnenlandse ivoormarkten vormt een achterpoortje dat 
gebruikt wordt om illegaal ivoor wit te wassen. Het stropen van olifanten zal dus doorgaan 
zolang er markten bestaan voor hun ivoor. 
 
 “Wij loven de Belgische senatoren voor hun leiderschap en waarderen de ruime politieke 
steun voor deze Resolutie. 
 
“Gezien een besluit van de Europese Commissie nakend is, moedigen wij andere EU-
lidstaten aan om bij de Europese Commissie aan te dringen op een sluiting van de 
binnenlandse ivoormarkt van de EU en aldus een zo omvattend mogelijk verbod uit te 
vaardigen.” 
 

 
WCS EU 
De missie van WCS EU, gevestigd in Brussel, is het redden van dieren in het wild en wilde 
plaatsen over de hele wereld door middel van wetenschap, instandhoudingsmaatregelen, 
onderwijs en burgers inspireren om de natuur te waarderen. Om onze missie te bereiken, 
putten we uit de veldexpertise en ervaring van het Wildlife Conservation Society (WCS) om 
beleidsstandpunten te identificeren, formuleren en uit te drukken over kwesties zoals 
handel en illegale handel in wilde dieren, en het behoud van wilde dieren en natuur in de 
EU-ontwikkelingshulpprogramma's te integreren, en deze informatie te delen met 
besluitvormers. Voor meer informatie: brussels.wcs.org. Twitter: @WCSBrussels. Contact: 
agoessens@wcs.org. 
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