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ARTIKELEN

Criminaliteit en traditionele Chinese
medicijnen*
Daan van Uhm
Tijgerbotten tegen reuma, de hoorn van de neushoorn tegen griep, en zeepaardjes
tegen nieraandoeningen? Hoewel duizenden dier- en plantensoorten legaal wor‐
den gebruikt in traditionele Chinese medicijnen (TCM), bevatten sommige medi‐
cijnen dierlijke of plantaardige (illegale) ingrediënten van beschermde soorten.
Maar waar komt deze vraag vandaan, wie zijn er betrokken bij deze handel en
waardoor wordt de rechtsgang bemoeilijkt? De illegale handel in TCM is een vorm
van criminaliteit die zich niet enkel afspeelt in China, maar eveneens wordt aan‐
getroffen in West-Europa. Dit artikel gaat in op de verschillende aspecten die een
rol spelen in deze illegale handel in medicijnen, zoals de criminalisering, het cul‐
tureel gebruik van bepaalde producten en de rechtshandhaving.
1

Inleiding

Een oude Chinese legende verhaalt over een boer in de provincie Yunnan in
Zuidwest-China die een slang vond in de buurt van zijn boerderij. De boer pro‐
beerde tevergeefs de slang te doden met een schoffel; enkele dagen later trof hij
dezelfde slang aan met geheelde wonden. Wederom probeerde de boer de slang te
doden, en weer zonder succes. Een paar dagen later verscheen de slang en obser‐
veerde de boer hoe de slang wegkronkelde in het onkruid en een plant at die hem
genas. De plant was pseudoginsengwortel (Panax notoginseng) en staat tegenwoor‐
dig nog steeds bekend om haar bloedstelpende eigenschappen in de traditionele
geneeskunde.1
Veel TCM zijn gebaseerd op een eeuwenoude Chinese filosofie van samenhang
tussen mens en natuur en liggen diepgeworteld in de Chinese cultuur en tradities.
Zo werden in het tijdperk van de legendarische Gele Keizer van China
(2698-2598 v.Chr.) al wijdverbreid TCM gebruikt, en werden tijdens de Zhoudynastie (1122-221 v.Chr.) de theoretische grondslagen van yin en yang, de
vijf elementen (aarde, hout, metaal, water en vuur) en de pathogene factoren van
de externe omgeving ontwikkeld. De TCM worden naar schatting al 5000 jaar
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gebruikt en bestaan uit natuurlijke ingrediënten, zoals producten van planten en
dieren.2
Tegenwoordig gebruiken miljoenen mensen TCM, worden de medicijnen naar
meer dan 160 landen geëxporteerd en betreft deze export alleen al een waarde
van ongeveer 1,2 miljard dollar.3 Chinese medicijnen worden zelfs naar schatting
gebruikt door meer dan 20% van de wereldbevolking.4 Niet alleen neemt de vraag
naar TCM in China toe, parallel aan de groeiende welvaart,5 maar eveneens neemt
de vraag in Europa naar alternatieve geneesmiddelen, zoals TCM, toe.6 Dit
resulteert in een internationale handel in TCM die ongeveer met 10% per jaar
toeneemt, terwijl tegelijkertijd deze vraag in combinatie met habitatverlies druk
uitoefent op de populaties van dieren en planten; 15 tot 20% daarvan wordt
tegenwoordig met uitsterven bedreigd.7
2

Criminalisering

Met de introductie van de Convention on International Trade in Endangered Spe‐
cies (CITES) in 1975 is de handel in bedreigde soorten gereguleerd door middel
van CITES-vergunningen.8 Inmiddels hebben 179 landen het CITES-verdrag
ondertekend, waaronder China in 1981, en zijn meer dan 30.000 soorten opgeno‐
men in de drie bijlagen of Appendices van het wettelijk raamwerk van CITES, die
elk een apart beschermingsniveau kennen. Onder Appendix I vallen soorten die
(ernstig) met uitsterven worden bedreigd; commerciële handel in uit het wild
afkomstige exemplaren is dan ook streng verboden. Soorten in Appendix II wor‐
den niet direct met uitsterven bedreigd, maar vormen kwetsbare populaties; de
handel in deze soorten is toegestaan, mits exportvergunningen zijn verleend. Ten
slotte zijn er Appendix III-soorten, waarvoor het land van herkomst bescherming
wil bieden, waarbij de handel is gebonden aan speciale procedures.9
Sinds 1984 heeft de Europese Unie (EU), toen nog de Europese Gemeenschap
(EG), CITES geïmplementeerd door gezamenlijke regelgeving die van toepassing
was in alle EU-lidstaten, inclusief de landen die nog geen CITES-partij waren op
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dat moment. Om deze veranderingen in beschouwing te nemen en om te voldoen
aan de CITES-bepalingen kwam nieuwe regelgeving van de Europese Commissie
(EC), bestaande uit EC-regelgeving voor de handel in wilde dier- en plantensoor‐
ten10 en de gerelateerde verordening van de Europese Commissie.11 De toepas‐
singsverordening van de Europese Commissie bepaalt in welke bedreigde planten
en dieren gehandeld mag worden en welke documenten, de zogenoemde ‘CITESvergunningen’, daarbij vereist zijn.12
De EC-regelgeving voor handel in beschermde dier- en plantensoorten is direct
toepasbaar in alle EU-lidstaten en vormt de wettelijke basis voor de implementa‐
tie van CITES in de Europese Unie. De regelgeving is geïmplementeerd in de
Nederlandse wet en op grond van artikel 13 van de Flora- en faunawet (Ffw) zijn
onder meer het bezit, het vervoer en alle met het oog op handelsactiviteiten
gerichte handelingen met beschermde inheemse of uitheemse dier- of planten‐
soorten gereguleerd. De Nederlandse Flora- en faunawet kent geen eigen straf‐
artikelen, maar is gekoppeld aan de Wet op de economische delicten (WED).
Opzettelijke delicten worden als misdrijf beschouwd en overige onregelmatig‐
heden als overtredingen.13
Sindsdien is commerciële handel in producten van beschermde dier- en planten‐
soorten, ook ten behoeve van de TCM-industrie, zonder CITES-vergunningen ver‐
boden. Hiermee is het gebruik van desbetreffende medicijnen, zoals bijvoorbeeld
tijgerbotten (sinds circa 500 n.Chr.) of de hoorn van neushoorns (sinds
circa 200 v.Chr.),14 na meer dan 1500 jaar in de afgelopen decennia gecriminali‐
seerd. Dit betekent echter niet dat de vraag eveneens is verdwenen.
3

Gebruik van beschermde soorten

Hoewel het CITES-verdrag een beperking legt op de handel van wildlife, worden
de ‘rode lijsten’ van wereldwijd bedreigde soorten steeds langer en de gevolgen
steeds zichtbaarder.15 Veel dier- en plantensoorten zijn de afgelopen decennia
uitgestorven of op de rand van uitsterven komen te staan door onder meer de
overmatige exploitatie van de natuur. Zo werd de laatste Javaanse neushoorn
(Rhinoceros sondaicus) van de neushoornpopulatie in Vietnam in april 2010 slacht‐
offer van de illegale jacht; het dier werd gevonden met een kogel in het been en
een afgezaagde hoorn.16 De huidige vraag naar hoorns van de neushoorn is (voor‐
namelijk) afkomstig uit de TCM-industrie. De hoorns worden verpulverd en ver‐
werkt in medicijnen. Het is volgens Chinese dokters in TCM een zeer krachtig
middel dat wordt gebruikt bij (kinder)koorts en hartaandoeningen, met een
10
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gemiddelde dosis van 1 tot 2 gram.17 De vraag zou onlangs zijn toegenomen na de
verspreiding van onbevestigde claims dat een Vietnamese ambtenaar genas van
kanker door het gebruik van neushoornhoorn.18 Hoewel TCM-dokters over het
algemeen weten dat het sinds 1993 illegaal is om neushoornhoorn te gebruiken
als traditioneel medicijn in China, hebben de meesten contact met tussenperso‐
nen die het product leveren.19 Aangezien er slechts een aantal duizend neus‐
hoorns is overgebleven, zijn de hoorns tegenwoordig per kilo meer waard dan
goud, met prijzen tussen de 20.000 en 30.000 euro op de zwarte markt.20 Alle
neushoornspecies (Rhinocerotidae-soorten) staan in CITES Appendix I/EU
Annex A, met uitzondering van de zuidelijke breedlipneushoorn (Ceratotherium
simum simum) uit de populatie van Zuid-Afrika (CITES Appendix II/EU Annex B).
Een ander sprekend voorbeeld is het gebruik in TCM van botten van tijgers
(Panthera tigris, CITES Appendix I/EU Annex A) om reuma te bestrijden. De aan‐
bevolen dagelijkse hoeveelheid is 3 tot 6 gram, en aangezien het skelet van een
volwassen tijger rond de 20 kilogram is, kunnen per jaar slechts negen tot acht‐
tien reumapatiënten worden voorzien.21 Daarnaast worden diverse van tijgerbot‐
ten gemaakte wijnen verkocht, bijvoorbeeld in Harbin Siberian Tiger Park, maar
ook in andere dierentuinen en safariparken in China.22 Lokale Chinese overheden
staan het beperkte gebruik van botten met dubieuze certificaten toe,23 ondanks
een verbod op de verkoop en het gebruik van tijgerbotten sinds 1993.24 Dit is een
lucratieve handel, aangezien de overblijfselen van een tijger tot wel 70.000 dollar
kunnen opbrengen op de zwarte markt.25 De populatie tijgers omvatte in de jaren
negentig van de vorige eeuw tussen de 5000 en 7000 exemplaren en wordt tegen‐
woordig geschat op slechts 3000 in het wild levende tijgers,26 die resteren in de
laatste delen van het oorspronkelijke leefgebied; bijna 93% is verdwenen.27
Tijger- en neushoornproducten beslaan echter niet de meerderheid van de illegale
handel. Meer dan 218.100 schubdieren (Manis-soorten, CITES Appendix II/EU
Annex B) werden tussen 2000 en 2012 in beslag genomen, waarvan de meesten
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onderweg naar China, via Thailand of Vietnam.28 De schubben worden verpulverd
en gebruikt in TCM, voornamelijk tegen borstkanker.29 De vraag in China betreft
naar schatting meer dan 150.000 schubdieren per jaar. Op basis van de gemid‐
delde prijs van 1550 dollar per schubdier in 2007 is de geschatte jaarlijkse markt‐
waarde in China meer dan 176 miljoen dollar.30 Ook worden grote hoeveelheden
hoorns van saïga-antilopen (Saiga tatarica, CITES Appendix II/EU Annex B)
gebruikt als medicijn tegen koorts en hoofdpijn; in Kazachstan werd in 2012 een
partij van bijna 5000 hoorns in beslag genomen.31
Hoewel de import van deze producten illegaal is, worden ze op zeer grote schaal
China binnengesmokkeld om te voldoen aan de vraag. Vervolgens worden de
meeste producten op TCM-markten en in apotheken in China ‘onder de
toonbank’ verkocht. Volgens verschillende TCM-dokters in China betaalt men
hooggeplaatste Chinese ambtenaren een aanzienlijk bedrag om deze producten te
kunnen verkopen in apotheken en gezondheidscentra. Bovendien stellen mede‐
werkers van apotheken en staatsziekenhuizen dat hun producten, zoals saïga‐
hoorn en schubdierschubben, afkomstig zijn van kweekinstanties,32 terwijl deze
soorten bijna niet in gevangenschap te kweken zijn.33
Ten slotte wordt muskus van het muskushert (Moschus-soorten) op grote schaal
gebruikt in 400 gepatenteerde medicijnen als kalmerend middel voor verschil‐
lende aandoeningen.34 Meer dan 10.000 beren (Ursidae-soorten) worden gehou‐
den in farms in China voor berengal,35 dat gebruikt wordt in meer dan 74 medi‐
cijnen,36 en grote partijen zeepaardjes (Hippocampus-soorten), die zijn bestemd
als middel tegen nierziekten, problemen met de bloedsomloop en impotentie,
worden tegenwoordig in beslag genomen in de Europese Unie, bijvoorbeeld
2578 stuks in Nederland in januari 2012.37
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Hoewel China de grootste importeur en exporteur is van illegale producten voor
TCM,38 laten EU-inbeslagnemingen zien dat de Europese Unie eveneens een (aan‐
zienlijke) afzetmarkt heeft.
4

Inbeslagnemingen in de Europese Unie

Op basis van inbeslagnemingen in de Europese Unie tussen 2001 en 2010 kan een
beeld worden verkregen van de illegale handel in TCM in de Europese Unie. Even‐
als bij andere vormen van criminaliteit laten deze cijfers een gedeelte van de
daadwerkelijke illegale handel zien, aangezien slechts een klein deel van de illegale
handel wordt onderschept; er is sprake van een aanzienlijk dark number. Naar
schatting betreft de onderschepping van illegale handel in wildlife niet meer
dan 10%.39 Daarnaast registreren niet alle EU-lidstaten inbeslagnemingen even
zorgvuldig, waardoor de analyse uitsluitend als indicatie van illegale handel
gebruikt kan worden.
In de EU-TWIX database40 staan 323.146 inbeslaggenomen dieren en dierproduc‐
ten geregistreerd tussen 2001 en 2010 in de Europese Unie, waarvan een groot
deel (traditionele Chinese) medicijnen betreft (50.364). Van de 512 inbeslagne‐
mingen van meer dan 50.000 medicijnen met dierproducten bestaan de produc‐
ten voornamelijk uit zeepaardjes (30.458), bestanddelen van katachtigen (7198,
voornamelijk tijgers en luipaarden), muskus van het muskushert (4575), berengal
(3101), hoorns van saïga-antilopen (1869) en neushoornhoorns (1003), alle ver‐
werkt in TCM (zie tabel 1). Inbeslagnemingen van plantproducten bestaan voor‐
namelijk uit Amerikaanse ginseng (Panax Quinquefolius), maar deze worden in dit
artikel buiten beschouwing gelaten.
Het grootste gedeelte (meer dan 65%) van de inbeslagnemingen van medicijnen
met dierproducten is afkomstig uit China, met Nederland, Denemarken en Duits‐
land als belangrijke afzetmarkten, en de meeste handelaren zijn zakenmannen
van Chinese afkomst. Opmerkelijk aan deze illegale markt is dat er vrijwel nooit
vervalste CITES-papieren worden aangetroffen; het gaat in bijna alle gevallen om
het illegaal handelen zonder CITES-papieren. Dit zou kunnen betekenen dat de
handelaren zich niet bewust zijn van de illegaliteit van de medicijnen of dat de
boete of pakkans (zeer) laag is. Bij 22 gevallen kwamen andere CITES-overtredin‐
gen in beeld, waaronder ‘illegaal gebruik voor commerciële doeleinden’ (15), ‘ille‐
gaal verkopen, aanbieden, houden of vervoeren’ (4) en ‘illegaal bezit’ (3).
De inbeslagnemingen van dierproducten in Nederland tussen 2006 en
2011 bevestigen aanzienlijke aantallen producten van saïga-antilopen (711), mus‐
38
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Figuur 1.

Inbeslaggenomen dierproducten geregistreerd als medicijnen
(cat. MED) tussen 2001-2010 in de EU

EU Fauna database inbeslaggenomen producten, cat. MED (2001‐2010)
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kusherten (2093), tijgers (168), luipaarden (761) en zeepaardjes (4935). Vergele‐
ken met andere wildlife-inbeslagnemingen in Nederland worden eveneens relatief
veel TCM in beslag genomen.41 Uit een intern rapport van het Korps Landelijke
Politiediensten over CITES-criminaliteit blijken de meeste illegale TCM met dier‐
producten te bestaan uit delen van luipaarden en tijgers (Azië), pleisters met
bestanddelen van tijgers, beren en slangen, pleisters met luipaardbotten, muskus
(China), E-jiao (huid van wilde ezel), saïgahoorn en neushoornhoorn (China, Tai‐
wan).42
Als we ervan uitgaan dat zo’n 10% van de illegale handel in beslag wordt geno‐
men, zou de illegale handel naar Nederland van bestanddelen van muskusherten,
saïga-antilopen, schubdieren, beren, neushoorns, zeepaardjes, tijgers en luipaar‐
den voor TCM alleen al uitkomen op meer dan 17.500 producten per jaar.43
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ducten (2006-2011).
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5

Waardenconflict

Het gebruik van TCM ligt diepgeworteld in de Chinese cultuur. TCM worden niet
enkel gebruikt om symptomen te bestrijden, maar eveneens om de balans in het
leven in relatie tot de gezondheid te onderhouden. Desalniettemin bestaat er veel
scepticisme tegenover de werking van TCM, die als mystiek en pseudoweten‐
schappelijk veroordeeld worden door westerse medici.44 De werking van TCM kan
vaak niet volgens het westerse beoordelingsmodel van ‘evidence based medicines’
worden aangetoond, onder andere vanwege de ‘persoonlijke benadering’ van
TCM-gebruik.45 Deze oriëntalistische benadering resulteert in een waardencon‐
flict tussen de westerse en oosterse cultuur met betrekking tot de beoordeling en
waardering van TCM.
Terwijl de medicinale functionaliteit van TCM sterk in twijfel wordt getrokken
door westerse medici, wordt eveneens voorbijgegaan aan de Aziatische culturele
attitudes en waarden. Volgens het ecocentrische gedachtegoed staat alles op
aarde in relatie tot elkaar en kent de natuur een inherente waarde.46 Dit gedach‐
tegoed schrijft voor om te leven in een evenwichtige harmonie met (respect voor)
natuur en de onderlinge verbondenheid van levende wezens. Hoewel er niet uit‐
zonderlijk (oosterse) taoïstische, boeddhistische en confucianistische tradities
worden aangehaald ter ondersteuning van deze voorschriften,47 staat dit gedach‐
tegoed in contrast met het antropocentrische beeld dat wordt geschetst over het
gebruik van TCM en het gebruik van beschermde diersoorten. Volgens Heiner
Roetz zouden het antropocentrisme en instrumentalisme in de hedendaagse Chi‐
nese houding tegenover de natuur de laatste decennia mede te danken zijn aan de
invloed van zowel het westerse marxisme als het westerse economische libera‐
lisme, waarbij de natuur wordt onderworpen voor menselijke doeleinden.48 Van‐
uit dit perspectief zou de overmatige exploitatie van diersoorten ten behoeve van
TCM zijn beïnvloed door westerse invloeden van de afgelopen honderd jaar.
Ten slotte is het gebruik van traditionele medicijnen al 5.000 jaar onderdeel van
de Chinese cultuur en zijn de CITES-waarden ten behoeve van soortenbehoud in
zekere zin in strijd met de Chinese gezondheidszorg, en wordt het gebruik van
TCM vanuit de Chinese cultuur niet geassocieerd met criminaliteit. Door deze
waarden te bagatelliseren of te hekelen wijzen Chinese consumenten van TCM
het dwingende, misschien wel cultuurimperialistische, beleid van CITES af. Deze
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culturele waarden moeten niet onderschat worden, zelfs niet indien de daadwer‐
kelijke functionaliteit van dergelijke producten marginaal blijkt te zijn.49
6

Medicijngebruik

Terwijl TCM al duizenden jaren gebruikt worden en een belangrijke rol spelen in
de Chinese cultuur, speelt een andere factor een misschien wel even belangrijke
rol in de huidige vraag naar illegale TCM-producten: de medicinale kwaliteiten.
Ondanks het gegeven dat de werking van veel TCM vaak niet volgens het westerse
beoordelingsmodel van ‘evidence based medicines’ kan worden aangetoond,50
gebruikt een groeiende groep Chinezen, maar eveneens westerse Europeanen,
TCM als (alternatief) geneesmiddel.51 Steeds meer (westerse) Europeanen zijn op
zoek naar alternatieve medicijnen, met name voor het behandelen van kleine aan‐
doeningen. Vanwege de ‘protoprofessionalisering’, waarbij professionele kennis
over bijvoorbeeld TCM in eenvoudige vorm wordt overgebracht aan ‘leken’,52 en
vanwege het groeiende aanbod van TCM (vaak in combinatie met acupunctuur)
zijn deze alternatieve medicijnen beschikbaar voor het grote publiek.
Aangezien slechts een klein deel van de TCM bestaat uit illegale producten, wordt
het gebruik van deze medicijnen – zoals eerder beschreven – over het algemeen
niet geassocieerd met criminaliteit. Zo worden schubdierschubben vaak voorge‐
schreven als (preventief) middel tegen borstkanker door TCM-dokters in Chinese
(staats)ziekenhuizen of apotheken, terwijl men zich niet altijd bewust is van het
feit dat dit een (veelal illegaal verkregen) product is van het schubdier, een
beschermde diersoort. Bovendien speelt een belangrijke ethische vraag een rol
indien men zich wel bewust is van de (illegale) herkomst van het product. Welk
belang speelt zwaarder mee in de belangenafweging: de eigen gezondheid of het
bijdragen aan het uitsterven van een, voor veel mensen onbekende, diersoort en
daarmee het verdwijnen van een potentieel medicijn? Hier ligt het wezenlijke ver‐
schil met andere vormen van criminaliteit: de vraag naar het product is niet geba‐
seerd op status, materieel gewin of verslaving, maar op gezondheid en welzijn.
In hoeverre iemand ervoor kiest om een product van een beschermde diersoort te
gebruiken ten behoeve van de eigen gezondheid heeft te maken met de waarde
die wordt toegekend aan biodiversiteit. Vanuit het antropocentrisme, waarin de
mens centraal staat, wordt de mens hoofdzakelijk als slachtoffer van een ziekte
beschouwd. Het gebruik van dergelijke medicijnen ten koste van biodiversiteit is
dan te rechtvaardigen, terwijl vanuit het ecocentrisme en biocentrisme de natuur
en dieren een intrinsieke waarde hebben en deze keuze voor de eigen gezondheid
veel minder vanzelfsprekend zou zijn.53 Zo stelt de groene criminologie uitbrei‐
49
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ding van het schadebeginsel centraal; dieren, diersoorten en ecosystemen kunnen
vanuit dit perspectief slachtoffer zijn van (menselijk) handelen. Met andere woor‐
den: dergelijke ethische vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden en de uit‐
komst van de belangenafweging tussen gezondheid, biodiversiteit en schade is
afhankelijk van het mensbeeld waar vanuit wordt geredeneerd.
7

Organisatie van de handel

De grote vraag naar producten van beschermde diersoorten voor TCM heeft gere‐
sulteerd in structurele illegale handel in bedreigde diersoorten en producten hier‐
van. Maar wie zijn er eigenlijk betrokken bij deze illegale handel? Voordat de pro‐
ducten arriveren in China en vervolgens in de Europese Unie is er een complex
proces aan voorafgegaan, zoals collectie, productie en smokkel.54 De handelsketen
heeft vaak flexibele distributielijnen en netwerken, van jagers via tussenpersonen
tot groothandelaren, exporteurs, producers en retailers.55 In deze handelsketen
kan onderscheid worden gemaakt tussen bronlanden, transitlanden en exportlan‐
den, en verschillende actoren die een distributienetwerk vormen dat bron- en
bestemmingsland verbindt.56
Het merendeel van de TCM is afkomstig uit China.57 Hier worden sommige die‐
ren gekweekt voor de (illegale) productie van medicijnen, zoals beren en tijgers.
Andere dierproducten worden gesmokkeld via vrachtwagens naar China, zoals
saïgahoorns uit Rusland en Kazachstan, schubdierschubben uit Vietnam, Laos,
Thailand en Myanmar, en muskus uit India, Nepal en Myanmar, of neushoorn‐
hoorn per containerschip of vliegtuig uit met name Zuid-Afrika.58 Vervolgens
worden de medicijnen geproduceerd en gedistribueerd in China of geëxporteerd
naar bijvoorbeeld Nederland. De smokkel naar de Europese Unie vindt op kleine
schaal plaats per pakketpost, of op grote schaal per vrachtpost of per container
via bijvoorbeeld Schiphol en Rotterdam.59 Dit is eveneens terug te zien in de inbe‐
slagnemingen, die variëren van kleine aantallen tot (tien)duizenden pakketten
medicijnen. De illegale handel wordt veelal getransporteerd via legale handels‐
structuren via land, lucht of zee. De meeste handel uit China die in Nederland in
beslag wordt genomen, komt uit de steden Guangzhou, Hongkong en Peking.60
Uit een reeks studies van de Verenigde Naties over illegale handel in wildlife ver‐
onderstellen wildlife-experts dat Chinese triades, zoals de Wo Shing Wo en 14K,
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betrokken zijn bij de smokkel van onder andere neushoornhoorn.61 Recente
onderzoeken bevestigen de betrokkenheid van Chinese triades in de illegale han‐
del van neushoornhoorns voor TCM van Zuid-Afrika naar China, die naast neus‐
hoornhoorns ook handelen in wapens, ivoor en drugs.62 Maar ook in de Europese
Unie zijn criminele organisaties actief. Zo ontmantelde de Britse politie in de
jaren negentig van de vorige eeuw een Chinese triade in Engeland die genees‐
krachtige substanties afkomstig van bedreigde dieren verkocht aan klanten in
Azië,63 en beroofde een ‘mobiele’ Ierse criminele organisatie tussen medio
2011 en 2012 tientallen musea van meer dan 100 neushoornhoorns, die (waar‐
schijnlijk) verhandeld werden naar China of Vietnam voor de TCM-industrie.64
Daarnaast blijkt uit de Organised Crime Threat Assessment van Europol (2011) dat
Chinese criminele organisaties, voornamelijk in Hongkong, gespecialiseerd zijn in
het verhandelen van TCM die derivaten van bedreigde soorten bevatten naar
meerdere ondernemingen in de Europese Unie, met name in Noordwest-Europa.65
In Nederland gevestigde Chinese triades, zoals de 14K, Ah Kong en Tai Huen Cha,
zijn voornamelijk in verband gebracht met heroïnehandel, mensensmokkel,
afpersing, illegale gokpartijen en wapenhandel.66 Het is onduidelijk in hoeverre
deze Chinese criminele groeperingen in Nederland betrokken zijn bij de illegale
handel in TCM. Echter, het is wel duidelijk dat illegale handelswaar veelal wordt
aangetroffen tussen legale TCM van TCM-importeurs en dat eveneens veel kleine
pakketjes met TCM per post worden aangetroffen voor Chinese toko’s, maar ook
voor privégebruik.67
Desalniettemin wijzen grote inbeslagnemingen in de Europese Unie van TCM met
derivaten van saïga-antilopen, schubdieren, botten van katachtigen, zeepaardjes,
muskus en berengal op een aanzienlijk organisatieniveau. Bovendien consta‐
teerde ook het Korps Landelijke Politiediensten in een intern rapport uit
2005 dat de import van TCM naar Nederland opvallend is: ‘De meest geïmpor‐
teerde illegale soorten betreffen producten van Traditionele Chinese Medicijnen
61
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(…) De illegale handel in Traditionele Chinese Medicijnen betreft een zeer speci‐
fieke materie. Er is sprake van zeer veel (Chinese) handelaren die grote hoe‐
veelheden invoeren. Uit informatie van Dienst Regelingen IBG en de douane
blijkt dat er grote hoeveelheden in beslag zijn genomen die werden ingevoerd
door in veel gevallen dezelfde personen.’68
Uit recenter onderzoek blijkt dat de handel in TCM in Nederland relatief omvang‐
rijk en constant is en dat de illegale handel vermoedelijk hoofdzakelijk via de
haven Rotterdam wordt ingevoerd. Een grote internationale handelaar die in
Amsterdam is gevestigd, zou de handel vervolgens distribueren.69
8

Rechtshandhaving

Kleine maar ook grotere netwerken lijken betrokken te zijn bij de illegale handel.
Transparantie ontbreekt echter, mede vanwege de relatief beperkte prioriteit
voor groene criminaliteit in het algemeen en illegale handel in wildlife in het bij‐
zonder. Naar verluidt geven veel officieren van justitie en rechters geen voorrang
aan deze en ook andere vormen van milieudelicten.70 Hoewel in Nederland rela‐
tief veel inbeslagnemingen plaatsvinden vergeleken met andere EU-lidstaten, is
het natuurlijk de vraag of dit ligt aan de rol die Nederland speelt in de illegale
wildlife-handel of aan de intensiteit van de controlerende en opsporingsinstan‐
ties, maar eveneens is de vraag om wat voor soort overtredingen het gaat.71
Jaarlijks wordt in Nederland bij 400 tot 500 zaken van overtredingen inzake
CITES overgegaan tot vervolging. De maximumstraf voor illegale CITES-handel in
Nederland is zes jaar gevangenisstraf of een boete van de vijfde categorie;
€ 81.000 voor particulieren of € 810.000 voor rechtspersonen,72 maar de gemid‐
delde boetes die in Nederland worden uitgedeeld liggen rond de € 500.73 Dit zou
wijzen op voornamelijk (relatief) kleine overtredingen bij controles in plaats van
op grote handelsnetwerken die worden blootgelegd. Daarnaast is de CITES-wet‐
geving, met meer dan 30.000 verschillende beschermde soorten, niet eenvoudig
voor de handhaving. Sommige Appendix I-soorten lijken op minder beschermde
Appendix II-soorten, en beschermde soorten kunnen lijken op onbeschermde
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soorten.74 Een hoog niveau van kennis is noodzakelijk om verschillende dier- en
plantproducten in TCM te onderscheiden.
Ten slotte wordt de handhaving bemoeilijkt door de gesloten Chinese gemeen‐
schap. Hoewel de band tussen Chinezen uit dezelfde regio’s sterker is en Chinezen
uit verschillende streken elkaar niet altijd vertrouwen, lijkt de Chinese gemeen‐
schap in Nederland een strikte eenheid te vormen met een sterke sociale controle.
Zo gaan nieuwtjes, zoals controles, binnen de gemeenschap heel snel rond en
wordt interne informatie niet snel met buitenstaanders gedeeld. Onderlinge rela‐
ties zijn over het algemeen betrouwbaar en duurzaam, en taal en cultuur vormen
bronnen van binding.75 Het wederkerigheidsprincipe guanxi, dat bestaat uit de
dynamiek van gunsten en diensten in Chinese gepersonaliseerde netwerken en
relaties, zoals tussen familie, vrienden en leden van dezelfde gemeenschap, speelt
hierbij een rol.76 De scheiding tussen het particuliere en zakelijke leven is hier‐
door meestal gering, waardoor Chinese zakenmannen eerder deel zouden kunnen
nemen aan ‘informele’ (illegale) activiteiten.77
9

Conclusie

Traditionele Chinese medicijnen zijn diepgeworteld in de Chinese cultuur. Hoewel
duizenden dier- en plantensoorten legaal worden gebruikt in deze medicijnen,
bevatten sommige medicijnen illegale ingrediënten van beschermde soorten. De
grootste afzetmarkt van deze illegale dierproducten is China, waar deze veelvuldig
worden verkocht in apotheken, gezondheidscentra en staatsziekenhuizen. Desbe‐
treffende producten worden vaak illegaal geïmporteerd en vervolgens verwerkt
als TCM en gedistribueerd in China of geëxporteerd naar bijvoorbeeld Europa,
met zijn groeiende vraagmarkt naar alternatieve medicijnen.
Indicatoren wijzen op betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit bij de ille‐
gale handel in (ingrediënten van) TCM, en grote hoeveelheden inbeslaggenomen
illegale medicijnen bevestigen in elk geval een hoge mate van organisatie. Trans‐
parantie van deze vorm van criminaliteit is echter beperkt wegens prioritei‐
tengebrek en complexiteit op het gebied van rechtshandhaving.
Daarnaast lijkt de vraag naar TCM niet gebaseerd te zijn op status, materieel
gewin of verslaving, maar op gezondheid en welzijn. Hierdoor spelen ethische vra‐
gen een rol. In hoeverre kan het gebruik van een medicijn gerechtvaardigd wor‐
den in relatie tot biodiversiteit, en welke rol speelt het westers antropocentrisme
hierbij? Hoewel het beantwoorden van deze vragen niet eenvoudig is, dienen ach‐
terliggende waarden niet onderschat te worden, zelfs niet indien de daadwerke‐
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lijke functionaliteit van dergelijke TCM-producten marginaal blijkt te zijn. Terwijl
de druk op met uitsterven bedreigde soorten niet te ontkennen valt, zijn culturele
kanttekeningen van belang om deze relatief onzichtbare vorm van criminaliteit te
kunnen begrijpen.
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