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Internationale handel voor vier landen stilgelegd
Op 17 juni 2013 ontvingen de Lidstaten van de Europese Unie een notificatie van de Europese
Commissie waarin zij worden verzocht om alle handel met Afghanistan, Djibouti en Lesotho voor
onbepaalde tijd stil te leggen. Voor Guinea ontvingen zij het verzoek om alleen de commerciële
handel voor onbepaalde tijd stil te leggen.
Het CITES-bureau geeft gehoor aan deze verzoeken. Dit houdt in dat wij geen vergunningen afgeven
voor CITES-plichtige soorten van en naar deze landen.

Nieuwe Schorsingsverordening
Met ingang van 11 juli is de nieuwe Schorsingsverordening (Verordening (EG) nr. 578/2013) van
kracht. De oude Schorsingsverordening (Verordening (EG) nr. 757/2012) komt te vervallen.
In de overzichten hieronder staan de wijzigingen in de nieuwe Schorsingsverordening. De complete
nieuwe Schorsingsverordening vindt u op www.drloket.nl » Vergunning en ontheffing » CITES » Weten regelgeving.
Geschorst
De soorten uit de landen in onderstaande tabel mogen vanaf nu niet meer de Europese Unie worden
ingevoerd.
FLORA EN FAUNA
Afkomstig uit

Soort (wetenschappelijke naam)

Cambodja

Tridacna crocea, Tridacna maxima en Tridacna squamosa

Democratische Republiek Congo

Cercopithecus dryas

Kameroen

Hippopotamus amphibius

Laos

Heosemys annandalii en Heosemys grandis

Madagaskar

Mantella pulchra

Mozambique

Hippopotamus amphibius

Nepal

Nardostachys grandiflora

Niger

Chamaeleo africanus

Soedan

Balearica pavonina

Tanzania

Stephanoaetus coronatus en Torgos tracheliotus

Niet langer geschorst
De soorten uit de landen in onderstaande tabel zijn niet langer opgenomen op de
Schorsingsverordening. Deze mogen dus weer de Europese Unie worden ingevoerd.

Ook al zijn deze soorten van de Schorsingsverordening gehaald, dat betekent niet automatisch dat
invoer is toegestaan. De wetenschappelijke autoriteit van Nederland moet ook nog advies geven
over de invoer. Er kunnen altijd andere redenen zijn waarom de handel in bepaalde
soort/landcombinaties niet mogelijk is. U kunt dit navragen bij het CITES-bureau.
FLORA EN FAUNA
Afkomstig uit

Soort (wetenschappelijke naam)

India

Pterocarpus santalinus

Kyrgyzstan

Canis lupus

Madagaskar

Calumna brevicorne, Calumna gastrotaenia, Calumna nasutum,
Calumna parsonii, Furcifer antimena, Furcifer campani en Furcifer
minor

Myanmar

Rauvolfia serpentina

Nicaragua

Ateles geoffroyi en Brachypelma albopilosum

Vietnam

Cuora amboinensis, Cuora galbinifrons, Cycadaceae spp.
Christensonia vietnamica, Stangeriaceae spp. en Zamiaceae spp.

Start met afgifte van nieuw EU-certificaat
In de Uitvoeringsverordening (Verordening (EG) nr. 792/2012) van september 2012 zijn er nieuwe
voorschriften gekomen voor de vormgeving van certificaten die binnen het grondgebied van de
Europese Unie gebruikt kunnen worden. In de speciale nieuwsbrief van oktober 2012 kon u hier al
over lezen.
Op 1 juni 2013 was het voor Nederland zover en zijn we gestart met de afgifte van de nieuwe
certificaten. De certificaten vermelden nu ook eindelijk dat ze binnen de Europese Unie geldig zijn en
niet meer binnen de Europese Gemeenschap. In de verordening 338/97 wordt nog wel steeds
gesproken over de Europese Gemeenschap.

Verschil transactiespecifieke en specimenspecifieke certificaten
Er bestaan transactiespecifieke en specimenspecifieke certificaten. In de praktijk blijken deze
certificaten regelmatig niet goed gebruikt te worden. Daarom leest u hieronder uitleg over het
gebruik ervan. Twijfelt u of u het juiste certificaat gebruikt? Bel dan altijd met het CITES-bureau.
EU-certificaten kunnen geldig zijn voor meerdere overdrachten, ook wel ‘paspoort’ of
‘specimenspecifiek certificaat’ genoemd. ‘Transactiespecifieke certificaten’ zijn geldig voor één
overdracht. Toch komt het regelmatig voor dat een transactiespecifiek certificaat voor meerdere
overdrachten wordt gebruikt. Dit is dus niet toegestaan. Hieronder leest u hoe u een
transactiespecifiek certificaat kunt herkennen.
In welke situaties is er sprake van een transactiespecifiek certificaat?
Transactiespecifieke certificaten worden afgegeven voor levende en dode dieren die afkomstig zijn uit
het wild (oorsprong W) en die geboren zijn uit wilde ouders (oorsprong F, ook wel 1e generatie
nakweek genoemd). Dieren met onbekende oorsprong (oorsprong U) worden als wild gezien en
krijgen om deze reden ook alleen een transactiespecifiek certificaat. U mag zo’n dier alleen
overnemen als op het EU-certificaat uw naam vermeld staat in vak 2 of als in het vak met de
bijzondere voorwaarden staat dat het dier eenmalig overgenomen mag worden van de houder die
genoemd staat in vak 1. Voor het houden van levende dieren met oorsprong W, F of U heeft u naast
een geldig EU-certificaat ook een bezitsontheffing nodig voor het houden van deze dieren.
Transactiespecifieke documenten worden daarnaast ook verstrekt voor aantoonbaar in
gevangenschap gefokte dieren zonder permanent merkteken, zoals een naadloos gesloten pootring
of een microchip. Er is namelijk geen duidelijke link te leggen tussen het dier en het certificaat. Door
eenmalige toestemming te geven blijft de (handels)stroom in beeld en is de overdracht verantwoord.

Transactiespecifieke documenten worden vaak verstrekt voor schildpadden en andere reptielen,
omdat de dieren bij overdracht nog te klein zijn om een merkteken te krijgen. Voor ongemerkte,
aantoonbaar in gevangenschap gefokte dieren (oorsprong C) hoeft de bestemming niet op het EUcertificaat te worden vermeld, mocht de toekomstige eigenaar bij u niet bekend zijn. In dat geval
mag u het dier alleen overnemen van de houder in vak 1.
Wat als de huidige eigenaar niet in vak 1 van het certificaat staat?
Wanneer u een dier over wilt nemen en de huidige eigenaar staat niet in vak 1 van het certificaat
vermeld, dan moet u bij het CITES-bureau voorafgaand aan deze transactie een vervangend EUcertificaat aanvragen.
Heeft u twijfels of een EU-certificaat voor meerdere transacties gebruikt mag worden? Laat het EUcertificaat dan vóór de eigendomsoverdracht controleren door het CITES-bureau. U dient hiervoor
een aanvraag voor een vervangend certificaat in. Mocht het document geldig zijn voor meerdere
overdrachten, dan wijzen wij uw aanvraag gemotiveerd af. U hoeft voor dit besluit niet te betalen.

Toetreding Kroatië tot de Europese Unie
Op 1 juli 2013 treedt Kroatië toe tot de Europese Unie. Dit heeft tot gevolg dat u geen in- of
(weder)uitvoervergunning meer nodig heeft voor Kroatië. In plaats daarvan kunt u een EU-certificaat
aanvragen voor de overdracht van specimens van Bijlage A. Voor specimens van Bijlage B, C en D
heeft u niets nodig als u de legale herkomst kunt aantonen.
Meer informatie vindt u op www.drloket.nl onder Vergunning en ontheffing » CITES » Stap 2 Bepaal
CITES document, wat gaat u doen » Handel binnen Nederland en de EU. Daar vindt u de link naar
het infoblad EG-certificaten.

Nieuwe stempel
Begin november 2012 is de naam van ons ministerie gewijzigd in
Ministerie van Economische Zaken. Vanaf 31 mei 2013 zijn onze stempels
hierop aangepast. Hiernaast treft u een voorbeeld van de nieuwe stempel.

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.

