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Nieuwe Soortenlijst
Met ingang van 10 augustus 2013 is de nieuwe Soortenlijst (Verordening (EG) nr. 750/2013) van
kracht. Dit betekent dat de oude Soortenlijst (Verordening (EG) nr. 101/2012) vervalt.
Wijzigingen
In onderstaand overzicht staan de wijzigingen in de nieuwe Soortenlijst. De complete nieuwe
Soortenlijst vindt u op www.drloket.nl » Vergunning en ontheffing » CITES » Wet- en regelgeving.
Wetenschappelijke naam

Gewone naam

ANIMALIA

DIEREN

Appendix Bijlage

MAMMALIA

Zoogdieren

Rupicapra pyrenaica ornata

Apennijnengems

II

A

Vicugna vicugna

Vicuña (populatie uit Ecuador)

II

B

Trichechus senegalensis

Westafrikaanse Lamantijn

I

A

AVES

Vogels

Tympanuchus cupido attwateri

Attwaters prairiehoen

II

B

REPTILIA

Reptielen

Naultinus spp.

Nieuw-Zeelandse boomgekko's

II

B

Trimeresurus mangshanensis

Mangshan groefkopadder

II

B

Clemmys guttata

Druppelschildpad

II

B

Emydoidea blandingii

Amerikaanse moerasschildpad

II

B

Malaclemys terrapin

Diamantrugschildpad

II

B

Cyclemys spp.

Doornschildpadden

II

B

Geoemyda japonica en Geoemyda
spengleri

Japanse aardschildpad en Spenglers
aardschildpad

II

B

Hardella thurjii

Diadeemschildpad

II

B

Mauremys japonica en Mauremys nigricans Japanse water- of beekschildpad en
Kwantung-moerasschildpad of Chinese
roodkeelschildpad

II

B

Melanochelys trijuga

Zwartbuikaardschildpad

II

B

Morenia petersi

Voorindische pauwoogschildpad

II

B

Sacalia bealei en Sacalia quadriocellata

Beales pauwoogschildpad en
Vieroogschildpad

II

B

Vijayachelys silvatica

Geel- of roodkopaardschildpad

II

B

Geochelone platynota

Birmese stralenschildpad

I

A

Doos- en moerasschildpadden

Zoetwater doosschildpadden

B

Weekschildpadden
Dogania subplana

Maleise weekschildpad

II

B

Nilssonia formosa en Nilssonia leithii

Birmese drieklauw, Leiths
drieklauwschildpad

II

B

Palea steindachneri

Halskwabweekschildpad

II

B

Pelodiscus axenaria, Pelodiscus maackii en
Pelodiscus parviformis

Hunan-weekschildpad, Amoerweekschildpad en Chinese-weekschildpad

II

B

Rafetus swinhoei

Yangtze-weekschildpad

II

B

Chitra chitra en Chitra vandijkii

Aziatische smalkopweekschildpad en -

I

A

AMPHIBIA

Amfibiën

Epipedobates machalilla

Bodemgifkikkers

II

B

ELASMOBRANCHII

Kraakbeenvissen

Carcharhinus longimanus

Oceanische witpunthaai

II

B*

Sphyrna lewini

Geschulpte hamerhaai

II

B*

Sphyrna mokarran

Grote hamerhaai

II

B*

Sphyrna zygaena

Gladde hamerhaai

II

B*

Lamna nasus

Haringhaai of Neushaai

II

B*

Pristis microdon

Zoetwaterzaagrog

I

A

Manta spp.

Mantaroggen

II

B*

Papilio hospiton

Corsicaanse pauwoog

II

A

PLANTAE

PLANTEN

Yucca queretaroensis

-

II

B

Operculicarya decaryi

Jabihy

II

B

Senna meridionalis

-

II

B

Adenia firingalavensis en Adenia
subsessilifolia

-

II

B

Uncarina grandidieri en Uncarina
stellulifera

Beiden Uncarina

II

B

Cyphostemma laza

Laza

II

B

Diospyros spp.

Ebbenhoutfamilie (populaties uit
Madagaskar)

II

B

Dalbergia spp.

Palissanderfamilie (populaties uit
Madagaskar)

II

B

Dalbergia cochinchinensis

-

II

B

Dalbergia retusa

Cocobolo

II

B

Dalbergia granadillo

-

II

B

Dalbergia stevensonii

Honduras-palissander

II

B

Osyris lanceolata

Oost-Afrikaans sandelhout (populaties uit
Burundi, Ethiopië, Kenia, Rwanda,
Oeganda en Tanzania)

II

B

Insekten

* Treedt in werking vanaf 14 september 2014.

De volgende soorten zijn uit Bijlage A of Bijlage B geschrapt: Caloprymnus campestris,
Campephilus imperialis, Caracara lutosa, Chaeropus ecaudatus, Dudleya stolonifera, Dudleya
traskiae. Lophura imperialis, Macrotis leucura, Onychogalea lunata, Pteropus brunneus, Sceloglaux
albifacies,Thylacinus cynocephalus, Tillandsia kautskyi, Tillandsia sprengeliana, Tillandsia sucrei,
Rheobatrachus silus en Rheobatrachus vitellinus.
Voor de volgende soorten geldt een jaarlijks export quotum van nul exemplaren voor aan de
natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht:
Batagur borneoensis, Batagur trivittata, Cuora aurocapitata, Cuora flavomarginata, Cuora
galbinifrons, Cuora mccordi, Cuora mouhotii, Cuora pani, Cuora trifasciata, Cuora yunnanensis,
Cuora zhoui, Heosemys annandalii, Heosemys depressa, Mauremys annamensis en Orlitia
borneensis.

De annotaties #3, #9, #12 en #14 zijn als volgt gewijzigd:
#3
Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels, maar niet van
verwerkte delen of producten zoals poeders, pillen, extracten, tonica, theeën en snoepjes.
#9
Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is
aangebracht met de vermelding “Produced from Hoodia spp. material obtained through
controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant
CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia
under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.
# 12 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout,
poeders en extracten.
# 14 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
a) zaden en pollen;
b) in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in
steriele recipiënten worden getransporteerd;
c) vruchten;
d) bladeren;
e) afgewerkt agarhoutpoeder, met inbegrip van alle vormen van compactpoeder;
f) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel, deze vrijstelling geldt
niet voor kralen, bidsnoeren en snijwerk.
Heeft u een specimen van een soort die vanaf nu in Bijlage A of B is opgenomen? In de volgende
nieuwsbrief leest u waar u rekening mee moet (gaan) houden.

Handelsverbod
Op 26 juli 2013 ontvingen de Lidstaten van de Europese Unie een notificatie van de Europese
Commissie waarin zij worden verzocht om de handel in onderstaande soort-landcombinatie voor
onbepaalde tijd stil te leggen. Het betreft specimens afkomstig uit het wild.
-

Balearica pavonina uit Guinea, Soedan en Zuid-Soedan;
Balearica regulorum uit Rwanda en Tanzania;
Huso huso uit Iran, Kazachstan en Rusland;
Hippocampus kuda uit VietNam;
Pandinus imperator uit Benin en Togo.

Het CITES-bureau geeft gehoor aan dit verzoek. Dit houdt in dat wij geen vergunningen afgeven
voor de genoemde soorten afkomstig uit deze landen.

Postbusadres op vergunning
Regelmatig ontvangt het CITES-bureau aanvragen waarin als bestemming een postbusadres is
opgegeven. Echter, een postbusadres is vaak niet het adres waar de specimens worden gehouden,
zeker niet als het levende planten en dieren betreft. Geeft u daarom het adres op waar de specimens
zullen worden gehouden.
Het CITES-bureau gaat het gebruik van postbusadressen nauwkeuriger controleren. Vanaf 1 oktober
2013 accepteren wij geen Nederlandse postbusadressen meer voor levende planten en dieren. Voor
buitenlandse adressen prefereren wij fysieke adressen boven postbusadressen. Wij verzoeken u
daarom postbusadressen zoveel mogelijk te vermijden. Indien u problemen verwacht met
buitenlandse postbusadressen, neemt u dan contact met ons op.

CITES-Commissie is verhuisd
Het secretariaat van onze Wetenschappelijke Autoriteit (CITES-Commissie) is per 1 augustus 2013
verhuisd naar Den Haag. De nieuwe contactgegevens kunt u (binnenkort) vinden op www.cites.org.

Post

Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Bezoek

Bezuidenhoutseweg 73 (B-Noord 5)
2594 AC DEN HAAG

Nieuw digitaal en papieren aanvraagformulier
Eind augustus is een nieuwe versie van het digitale aanvraagformulier in gebruik genomen. Ook de
papieren aanvraagformulieren voor EU-certificaten zijn geactualiseerd. Heeft u nog oude papieren
aanvraagformulieren, dan kunt u deze blijven gebruiken tot 1 januari 2014.
In de digitale versie zijn een aantal keuzeopties in het formulier gewijzigd. Het hergebruik van
eerder ingediende aanvragen is bijvoorbeeld komen te vervallen. In plaats hiervan kunt u nu uw
aanvragen (tussentijds) opslaan en deze gegevens gebruiken voor een nieuwe aanvraag. In het
formulier is daarnaast onderscheid gemaakt tussen een aanvraag voor een uitvoervergunning en een
aanvraag voor een wederuitvoervergunning.
Indien u vragen of opmerkingen heeft over het nieuwe digitale aanvraagformulier, neem dan contact
op met het DR-Loket.

Rectificatie op “Verschil transactiespecifieke en specimenspecifieke certificaten”
In de tekst wordt gesproken van “u” om de leesbaarheid te bevorderen. Dit heeft echter voor
verwarring gezorgd. Met “u” wordt in het volgende geval de “huidige eigenaar” bedoelt: Wanneer u
een dier over wilt nemen en de huidige eigenaar staat niet in vak 1 van het EU-certificaat vermeld,
dan moet de huidige eigenaar een vervangend EU-certificaat aanvragen bij het CITES-bureau.

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

U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met het DR-Loket:
0800 - 22 333 22. Vanuit het buitenland: +31 592 33 29 58.

Post

Postbus 322
9400 AH Assen

E-mail

DR-Loket: (voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen)
Ga naar www.drloket.nl » Contact » E-mail versturen.
CITES-bureau: cites@dienst-regelingen.nl

Internet

Kijk op de website van het DR-Loket voor meer informatie over CITES.
Ga naar www.drloket.nl » Vergunning en ontheffing » CITES.

