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In Spijk heeft de politie 750 kilo koraal in beslag genomen. 
Volgens de politie is de handel en het bezit van dit soort 
koraal verboden. Dat vernemen we via nieuwsflits 223 
op de site van de Zilverhaai (www.zilverhaai.be >menu 
Artikels>Nieuwsflitsen).

Arie de Jong, de 53-jarige eigenaar van De Jong Marinelife 
in Spijk, is niet van slag door de inval van de politie. Hij 
vermoedt dat ook nu weer onduidelijkheid is ontstaan over 
wat wel en wat geen koraal is.
Lees daarom ook nieuwsflits nr 225.

Eerder deze maand werd bij hem 750 kilo koraal in beslag 
genomen. ,,Dat zegt de politie, maar het gaat hier om levend 
steen en dat is iets anders,” verduidelijkt hij. ,,Dat bevat wel 
koraal, maar heet officieel geen koraal.”

Voor De Jong is dit niet nieuw. ,,Levend steen valt in een 
grijs gebied en dat blijkt nu ook weer. Deze discussie hoort 
bij mijn vak en daar heb ik dagelijks mee te maken.”

Is levend steen ook koraal?
Levend steen bevat koraal, maar is geen koraal!

Volgens de politie is de handel 
en het bezit van dit in beslag 
genomen koraal verboden. 

,,In het internationale CITES-
verdrag is  afgesproken 
dat beschermde dieren en 
planten niet uit hun natuurlijke 
omgeving weg mogen worden 
gehaald,” zegt Ronald van der 
Leeden, woordvoerder van 
de politie Gelderland-Midden. 
,,Koraal valt daar ook onder.”

De politie kwam bij de importeur terecht door een tip van 
de Braziliaanse politie. ,,Die was op dat moment bezig met 
een onderzoek naar de export van koraal. Zo kwamen we 
onder andere terecht bij het bedrijf in Spijk.”

De Jong erkent dat koraal onder de regelgeving van CITES 
valt. ,,Maar er mag wel gewoon in gehandeld worden. 
Daarvoor moet je wel een in- en uitvoervergunning voor 
hebben, maar dan is het gewoon mogelijk. Anders had 
de douane dit toch ook al kunnen onderscheppen? Deze 
handel is een onderdeel van mijn bedrijf dat al sinds 1958 
bestaat.”

Voor de im- en export van deze levende stenen is volgens 
De Jong geen vergunning nodig. ,,Het wordt gebruikt als 
bodem voor een zeeaquarium. Het bevat namelijk bepaalde 
bacteriën die voor een goede balans zorgen.”

Het in beslag 
genomen koraal
 is nu in handen
 van de politie. 
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