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Uitvoer van levende dieren van Appendix I/Bijlage A met oorsprong C en doel T 

In de speciale editie van de Nieuwsbrief in oktober 2012 heeft u kunnen lezen over wijzigingen in de 

Verordening (EG) nr. 865/2006 (hierna: de Uitvoeringsverordening). De beperking dat  

oorsprongscode C alleen gebruikt mag worden voor niet-commerciële doeleinden is komen te 

vervallen. Hierdoor is het mogelijk geworden om specimens van Appendix I/Bijlage A die in 

gevangenschap gefokt of geboren zijn (oorsprong C) voor commerciële doeleinden (doel T) uit te 

voeren. Deze dieren mogen gezien worden als dieren van Appendix II. Het afgeven van een 

voorlopige invoervergunning is hierdoor komen te vervallen.  

 

Nederland kan vanaf nu eerst een uitvoervergunning afgeven, voordat het land van bestemming een 

invoervergunning hoeft af te geven. Omdat het om een vrij nieuwe werkwijze gaat, zullen wij in een 

aantal gevallen wel contact opnemen met het invoerende land en vragen of zij akkoord gaat met 

deze werkwijze. Een aantal landen hebben al aangegeven dat zij nationaal strengere wet- en 

regelgeving hebben en geen invoervergunningen zullen verstrekken met doelcode T. CITES staat het 

toe dat een invoerend land een beperktere doelcode afgeeft, zolang het aan de internationale 

standaarden voldoet. 

 

 

Terugblik op Vakantiebeurs 2013 

Van dinsdag 8 tot en met zondag 13 januari 2013 was de vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. 

Gezamenlijk met de douane heeft het CITES-bureau bezoekers geïnformeerd over het meenemen 

van souvenirs van de vakantiebestemming. Er werden vragen gesteld over onder andere schelpen, 

koralen en krokodillenleren producten. Naast vragen over souvenirs werden er ook vragen gesteld 

over bijvoorbeeld ivoren erfstukken. De bezoekers vonden het leuk om op deze manier geïnformeerd 

te worden en ook de medewerkers van het CITES-bureau en de douane kijken terug op een leuke, 

geslaagde tijd. 

 

 

 

 



Een overleden dier voor preparatie  

Als een dier (met begeleidend EG-certificaat) is overleden, dan kunt u ervoor kiezen om het dier op 

te laten zetten door een erkende preparateur. Wist u dat hiervoor een nieuw EG-certificaat nodig is? 

Zodra het dier overlijdt komt het EG-certificaat namelijk niet meer overeen met de werkelijkheid, 

want deze is afgegeven voor een levend dier. Als u ervoor kiest om het dier op te laten zetten, heeft 

u daarom een nieuw EG-certificaat nodig. U heeft hierbij twee mogelijkheden.  

 

Wilt u het dier zelf houden nadat het is opgezet? Dan kunt u een EG-certificaat aanvragen voor een 

‘stuffed animal’ (opgezet dier) zodra u het opgezette dier heeft teruggekregen van de preparateur. 

Dit EG-certificaat is uitsluitend bedoelt om de status te wijzigen van levend naar opgezet. Omdat u 

het opgezette dier zelf wilt houden, vinden wij het niet nodig dat u eerst een EG-certificaat voor 

‘dead animal’ (overleden dier) aanvraagt.  

 

Kiest u ervoor om het overleden dier te verkopen aan de preparateur, dan moet u een EG-certificaat 

aanvragen voor een ‘dead animal’. Als de preparateur het dier heeft opgezet en wil doorverkopen, 

moet deze een nieuw EG-certificaat aanvragen voor een ‘stuffed animal’ waarmee hij het opgezette 

dier aan een nieuwe eigenaar kan overdragen. 

 

 

CoP 16 

Dit jaar wordt voor de 16e keer een conferentie over CITES (CoP16) gehouden. De CoP vindt plaats 

van 3 tot en met 14 maart in Bangkok, Thailand. Op deze conferentie worden verschillende 

voorstellen besproken, zoals het voorstel om de ijsbeer op Appendix I te plaatsen en een voorstel 

om een aantal mariene soorten op Appendix II te plaatsen. De handel in ivoor en neushoornhoorn 

komen ook aan de orde. Daarnaast worden budgettaire zaken besproken, wijzigingen in resoluties 

en beslissingen en handhaving van de conventie.    

 

Interessant is een voorstel van de Verenigde Staten die het voor musici gemakkelijker moet maken 

om met muziekinstrumenten te reizen. In veel muziekinstrumenten is CITES-plichtig hout of ivoor 

verwerkt. Het is de bedoeling dat musici een document krijgen waarmee ze meerdere malen tussen 

landen kunnen reizen, zonder dit document te hoeven vervangen.  

 

 

 

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 (voorkeurtoets 5). 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@minlnv.nl 

 

Internet Kijk ook eens op de website van het DR-Loket voor meer informatie over CITES.  

Ga naar www.drloket.nl » Vergunning en ontheffing » CITES.  

  

 


