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De inzet van het Nederlands Forensische Instituut in de strijd tegen ‘wildlife crime’  

In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij al aangestipt, dat de stroperij en illegale handel in ivoor de 

laatste jaren sterk is toegenomen. Uit recente cijfers blijkt dat er in 2013 in heel Afrika 20.000 

olifanten zijn gestroopt voor hun ivoor. Deze aantallen vormen een serieuze bedreiging voor 

olifantenpopulaties in Afrikaanse landen.  

 

Botswana herbergt de grootste populatie Afrikaanse olifanten. Als gevolg van de toenemende 

stroperij en illegale handel, nemen de werkzaamheden van de handhavende instanties in Botswana 

toe. De autoriteiten zijn druk met het voorbereiden van strafzaken en het uitdelen van straffen.  

 

Tegenwoordig kunnen de autoriteiten in Botswana gebruik maken van forensisch bewijsmateriaal in 

strafzaken. Het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 

werken samen aan een project om de autoriteiten te helpen bij het leveren van de benodigde 

forensische expertise. Dit project staat gepland voor de tweede helft van 2014. Op korte termijn zal 

het NFI gaan assisteren bij het analyseren van verkregen bewijsmateriaal. Op langere termijn zal het 

NFI een meerjarig trainingsprogramma aanbieden om forensisch personeel op te leiden. 

 

 

Haaien en roggen op Appendix II en Bijlage B 

Vanaf 14 september 2014 worden er diverse soorten haaien en roggen opgenomen in Appendix II en 

Bijlage B. Dit betekent dat u vanaf dat moment in- en uitvoervergunningen nodig heeft om 

(producten van) deze dieren binnen en buiten de Europese Unie te mogen brengen. Dit is dezelfde 

werkwijze als voor alle andere soorten van Appendix II en Bijlage B. 

 

Het gaat om de volgende soorten:  

• Oceanische witpunthaai (Carcharhinus longimanus) 

• Haringhaai of neushaai (Lamna nasus) 

• Geschulpte hamerhaai (Sphyrna lewini) 

• Grote hamerhaai (Sphyrna mokarran) 

• Gladde hamerhaai (Sphyrna zygaena) 

• Gehele genus van mantaroggen (Manta) 

 

 

Bellen met het CITES-bureau vanuit het buitenland 

Voorheen was er een apart telefoonnummer om het CITES-bureau vanuit het buitenland te bellen. 

Dit nummer komt binnenkort te vervallen. Het klantcontactcentrum van RVO.nl is namelijk ook 

vanuit het buitenland bereikbaar. Wij zijn bereikbaar op +31 (0)88 – 042 42 42. In het keuzemenu 

kiest u vervolgens voor optie 1 en optie 5. Wanneer u een Engels sprekende medewerker wilt 

spreken, kiest u voor optie 8. 

 



 

Inloggen op mijn.rvo.nl verandert voor ondernemers en organisaties 

Per 1 juli is de manier waarop ondernemers en organisaties die zijn ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel inloggen op mijn.rvo.nl veranderd. U logt vanaf nu in via eHerkenning en niet meer via 

uw gebruikerscode en wachtwoord of certificaat. Doet u particulier zaken met RVO.nl? Dan wijzigt er 

voor u niets. U kunt gewoon blijven inloggen met DigiD. 

 

eHerkenning 

eHerkenning kunt u zien als DigiD speciaal voor ondernemers. U heeft eHerkenning steeds vaker 

nodig om bij de rijksoverheid, gemeente of provincie in te kunnen loggen. Dat past in de doelstelling 

van een verder digitaliserende overheid die de dienstverlening wil optimaliseren. RVO.nl sluit daar bij 

aan. Dat heeft consequenties voor u als ondernemer of organisatie. U kunt een eHerkenningsmiddel 

aanschaffen bij één van de leveranciers.  

 

eHerkenningsmiddelen zijn ingedeeld naar de mate van betrouwbaarheid die zij moeten kunnen 

garanderen. Want het doorgeven van een kleine wijziging is van een andere orde dan een 

subsidieaanvraag. Om gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden en regelingen die op 

mijn.rvo.nl aangeboden worden, is een betrouwbaarheidsniveau van 2+ nodig.  

 

Het aanschaffen van een eHerkenningsmiddel doet u bij een van de erkende aanbieders. Hoe u dat 

doet en hoe u uw keuze kunt maken, ziet u in een handig stappenplan op mijn.rvo.nl/inloggen-

ondertekenen-en-machtigen. 

 

 

Nieuwsbrief in een nieuw jasje 

In 2008 zijn we begonnen met het uitgeven van de CITES-nieuwsbrief. In al die jaren is er niets 

gewijzigd aan de vormgeving. Met de start van RVO.nl is er een mooi moment aangebroken om onze 

nieuwsbrief in een nieuw jasje te steken. De nieuwsbrief van juli-augustus 2014 krijgt een heel 

nieuwe vormgeving en ook de wijze van verzenden gaat iets veranderen. De nieuwsbrief zal daarom 

voor het laatst in deze vorm worden uitgebracht. Aan de inhoud van de nieuwsbrief wordt niets 

gewijzigd.  

 

 

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). Ook wanneer u vanuit het buitenland 

belt. Voor een Engels sprekende medewerker kiest u optie 8. 

 

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 de EU invoeren of (weder)uitvoeren 

• Jachttrofee invoeren 

• Souvenir invoeren 

  

 

 


