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Staatssecretaris ondertekent slotverklaring 

CITES-bijeenkomst in Londen 

Op 12 en 13 februari 2014 vond in Londen een ‘high 

level conference on illegal wildlife trade’ plaats, waar 

de internationale samenwerking tegen stroperij en de 

illegale handel in beschermde plant- en diersoorten is 

bekrachtigd. De conferentie werd bijgewoond door de 

prinsen Charles, William en Harry en werd 

georganiseerd door de Britse overheid.  

In een slotverklaring zijn toezeggingen gedaan om 

stroperij en illegale handel hard aan te pakken en 

wereldwijde biodiversiteit te beschermen. De slotverklaring is ondertekend door vier staatshoofden, 

meer dan dertig ministers en verschillende VN-organisaties. Staatssecretaris Dijksma heeft de 

slotverklaring namens Nederland ondertekend.  

 

Belangrijke punten voor Nederland 

Voor Nederland zijn de volgende belangrijke zaken opgenomen in de slotverklaring: we zetten sterk 

in op handhaving en het moratorium voor de verkoop van ivoor blijft van kracht. ‘Wildlife crime’ 

moet een halt toegeroepen worden, door de drijfveren voor illegale handel in ivoor en 

neushoornhoorn aan te pakken. Daarnaast is het belangrijk om mensen die met de dieren in één 

gebied leven een goede economische basis te geven, bijvoorbeeld door de lokale economie te 

versterken door een goede landbouw en hen inzicht te geven in de economische waarde van natuur. 

 

Nederland heeft financiële middelen en expertise toegezegd voor verschillende onderdelen van de 

‘wildlife crime’ keten, waaronder: 

• Een extra donatie aan het ‘African Elephant Fund’, voor een duurzaam samenleven van olifanten 

en de lokale bevolking. 

• Het beschikbaar stellen van de kennis en expertise van het Nederlands Forensisch Instituut, om 

bij te dragen aan de opsporing van bendes en het traceren van illegale handel via bijvoorbeeld 

DNA analyses. Hierover zijn afspraken gemaakt met Botswana. 

• Onze douane-expertise rond het scannen van containers kan worden ingezet in Afrikaanse en 

Aziatische havens bij het onderscheppen van illegale transporten. Hierover zijn afspraken 

gemaakt met Kenia. 

• We hebben steun toegezegd aan maatschappelijke organisaties om tot vraagreductie in China te 

komen.  

• Tot slot, hebben we financiële hulp toegezegd aan Rwanda voor beheer van parken en het 

tegengaan van stroperij.  



 

World Wildlife Day 

Tijdens de 68e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

van 20 december 2013, is besloten om 3 maart tot World 

Wildlife Day uit te roepen. Een dag waarop we aandacht vragen 

voor de flora en fauna in de wereld. Er is gekozen voor 3 

maart, omdat op 3 maart 1973 de CITES-overeenkomst is 

getekend. Door controle op de handel speelt CITES een belangrijke rol om te voorkomen dat 

internationale handel een bedreiging vormt voor het voortbestaan van soorten. 

 

Het is dit jaar ook 30 jaar geleden dat Nederland de CITES-overeenkomst heeft geïmplementeerd. 

Hier besteden wij onder andere aandacht aan met de toezeggingen uit de Londense conferentie. 

 

 

Strengere nationale wet- en regelgeving 

Het staat een Lidstaat vrij om nationaal strengere wet- en regelgeving te formuleren. Het is daarom 

altijd verstandig om navraag te doen in het land van bestemming, als u CITES-plichtige plant- of 

diersoorten gaat uitvoeren. Vooral als het soorten van Bijlage B betreft. Hiermee voorkomt u dat uw 

zending door de douane in het land van bestemming wordt vastgezet. Kandidaat-lidstaat Servië eist 

bijvoorbeeld een invoervergunning voor Bijlage B-plantensoorten.  

 

 

Toetreding Irak 

Irak is het 180e land dat als Partij-Lidstaat is toegetreden tot de CITES-conventie. Irak telt meer dan 

100 soorten planten en dieren die zijn opgenomen in de Appendices van CITES, waaronder Arabische 

oryx, Euraziatische lynx, luipaard, bruine beer, diverse roofvogelsoorten en Euphorbia (een 

plantensoort). 

 

 

Terugblik Vakantiebeurs 2014 

Van 15 tot en met 19 januari 2014 was de vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook dit jaar 

waren de douane en het CITES-bureau weer aanwezig met een stand, ingericht met in beslag 

genomen goederen, zoals traditionele Chinese medicijnen, bewerkte ivoren slagtanden, reptielen 

lederen schoenen en apenschedels. Samen met de douane hebben wij bezoekers geïnformeerd over 

het meenemen van souvenirs van de vakantiebestemming. Er waren vooral veel vragen over 

producten gemaakt van krokodilachtigen en schelpen, omdat hier onder bepaalde voorwaarden een 

vrijstelling voor geldt. Ook ivoor kwam regelmatig aan bod. Evenals vorig jaar, vonden bezoekers het 

een leuke manier om informatie in te winnen. We kijken dan ook terug op een geslaagde beurs. 

 

 

Rectificatie op Wijziging in de Regeling aanwijzing douanekantoren beschermde dier- en 

plantensoorten 

Het vervoer van levende dieren vindt steeds meer over zee plaats. Daarom is douane Rotterdam 

Haven per 1 januari 2014 bevoegd om levende dieren te controleren.  

 

Deze wijziging geldt alleen voor levende beschermde in- of uitheemse diersoorten die Nederland 

worden (weder)uitgevoerd. Het binnenbrengen van deze levende dieren via de haven van Rotterdam 

is niet mogelijk, omdat het douanekantoor bij de haven van Rotterdam niet is aangewezen als 

erkende veterinaire inspectiepost voor de categorie levende dieren. 

 

 

 



Nieuw postadres 

Met de overgang naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is ook het postadres van het 

CITES-bureau aangepast. U kunt post voortaan sturen naar: 

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

t.a.v. Team Vergunningen Natuur / CITES-bureau 

Postbus 40225 

8004 DE  ZWOLLE 

 

Heeft u nog post naar het adres in Assen gestuurd? Wees gerust, uw post wordt voorlopig nog 

automatisch doorgestuurd. 

 

 

Contactinformatie 

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES? U bereikt het CITES-bureau zo:  

 

Telefoon U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17:00 uur: 088 – 042 42 42  

(lokaal tarief, keuzemenu: optie 1 » optie 5).  

Vanuit het buitenland: +31 592 33 29 58. 

 

Post Postbus 40225 

8004 DE  ZWOLLE 

 

E-mail Voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen, ga naar 

mijn.rvo.nl » Contact » Contactformulier. 

 

CITES-bureau: cites@rvo.nl 

 

Internet Kijk op mijn.rvo.nl » Ontheffingen en vergunningen onder: 

• CITES-soorten in Nederland en de EU 

• CITES-soorten van buiten de EU 

• Jachttrofee invoeren 

• Souvenir invoeren 

  

 

 


