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- Oproep tot terugsturen van ongebruikte of verlopen documenten 

- Wat valt er precies onder het Europees grondgebied? 
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- Meer dan 10.000 documenten verleend in 2013 

- Dienst Regelingen wordt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

- Jaaroverzicht CITES-nieuwsbrief 2013 

- Contactinformatie 

 

 

Wijziging in de Regeling aanwijzing douanekantoren beschermde dier- en plantensoorten 

Het vervoer van levende dieren vindt steeds meer over zee plaats. Daarom is het douanekantoor bij 

de haven van Rotterdam per 1 januari 2014 bevoegd om levende dieren van soorten van Appendix I 

en/of Bijlage A te keuren.  

 

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. 

 

 

Documenten aanvragen in het land waar de specimens zich bevinden 

In het afgelopen jaar hebben wij helaas aanvragen voor vergunningen en certificaten ontvangen, 

voor specimens die zich niet in Nederland bevinden. Een Management Autoriteit heeft alleen de 

bevoegdheid om CITES-documenten af te geven voor specimens die zich op haar grondgebied 

bevinden. Bevindt een specimen zich niet in Nederland? Dan kunt u hiervoor geen 

(weder)uitvoervergunning of EU-certificaat aanvragen bij het CITES-bureau. Op www.cites.org » 

National contacts & information vindt u de contactgegevens van de andere Management Autoriteiten. 

 

In een enkel geval hebben wij dit feit pas geconstateerd nadat het CITES-bureau het document al 

had verstrekt. Een dergelijk document is echter niet rechtsgeldig, omdat het niet aan de voorwaarde 

voor afgifte voldoet. Deze documenten moeten direct worden teruggestuurd aan het CITES-bureau. 

De aanvrager moet een nieuw document aanvragen in het land waar de specimens zich bevinden. 

 

 

Oproep tot terugsturen van ongebruikte of verlopen documenten 

Heeft u CITES-documenten, zoals in- en (weder)uitvoervergunningen en certificaten, die u 

uiteindelijk niet heeft gebruikt? Of heeft u documenten die niet langer geldig zijn? Stuurt u deze dan 

terug naar het CITES-bureau, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag. U bent namelijk wettelijk 

verplicht om deze terug te sturen.  

 

 

 



Wat valt er precies onder het Europees grondgebied? 

Diverse landen binnen de Europese Unie hebben nog overzeese landen en territoria, die tot hun 

grondgebied behoren. In het overzicht hieronder staat uitgelegd of een overzees gebied tot het 

Europees grondgebied wordt gerekend of niet en welke CITES-regelgeving van toepassing is. 

 

Land  

Grondgebied 

(ingedeeld naar geografische ligging) 

Gebied behoort wel tot het 

grondgebied van de EU 

» handel valt onder 

intracommunautair verkeer 

Gebied behoort niet tot het 

grondgebied van de EU 

» in- en (weder)uitvoer-

vergunningen vereist 

 Denemarken    

Groenland en Faroe Islands  ���� 

 Duitsland   

Helgoland en Büsingen ����  

 Frankrijk    

- Franse overzeese departementen:  

La Réunion, Martinique, Guadeloupe, 

Guyane en per 1-1-2014 Mayotte 

����  

- Frans-Polynesië  ���� 

- Franse Zuidelijke en Antarctische 

Gebieden 

 ���� 

- Nieuw-Caledonië en Wallis en Futuna  ���� 

- Saint Barthelemey  ���� 

- Saint Martin ����  

- Saint Pierre en Miquelon  ���� 

 Nederland   

Aruba, Bonaire, Curação, Saba, Sint 

Eustatius, Sint Maarten 

 ���� 

 Italië    

Livigno en Campione d’Italia ����  

 Portugal    

Madeira en Açores ����  

 Spanje    

Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla ����  

 Verenigd Koninkrijk    

- Gibraltar ����  

- Jersey, Guernsey, Isle of Man  ���� 

- Anguilla, Bermuda, British Virgin 

Islands, Cayman Islands, 

Montserrat, Turks en Caicos Islands 

 ���� 

- British Antarctic Territory  ���� 

- British Indian Ocean Territory  ���� 

- Falkland Islands, St. Helena, 

Ascension Island en Tristan da 

Cunha, South Georgia en South 

Sandwich Islands 

 ���� 

- Pitcairn  ���� 

Monaco  ���� 

San Marino ����  

Monaco: Monaco is een zelfstandige staat en behoort formeel niet tot de EU.  In de praktijk verloopt alle (commerciële) invoer 

via grensdouanekantoren van de EU, omdat het land geen vliegveld of commerciële haven heeft. Hierdoor wordt Monaco 

effectief als EU-Lidstaat behandeld. Er zijn echter wel in- en (weder)uitvoervergunningen vereist. 

San Marino: San Marino is een zelfstandige staat, die de Europese CITES-regelgeving toepast. Het grensdouanegebied van de 

EU en San Marino moet hierdoor als één douanegebied worden beschouwd, waardoor het land tot het grondgebied van de EU 

gerekend kan worden. 

 

 

 



 

Reizen met muziekinstrumenten 

Op de 16e Conferentie van de Partijen (maart 2013) is een voorstel aangenomen die de lastendruk 

voor muzikanten aanzienlijk moet verminderen: een muziek instrumenten certificaat (MIC). Dit is 

een paspoort voor muziekinstrumenten, die onbeperkt internationaal reizen mogelijk maakt.  

 

Binnen de Europese Unie wordt momenteel gezamenlijk gewerkt aan dit certificaat en het 

bijbehorende registratieproces van de muziekinstrumenten. De verwachting is dat het certificaat in 

het voorjaar van 2014 in gebruik kan worden genomen. Wij houden u op de hoogte wanneer dit 

precies gaat gebeuren. 

 

 

Meer dan 10.000 documenten verleend in 2013 

In 2013 heeft het CITES-bureau meer dan 10.000 vergunningen en certificaten verleend. De laatste 

jaren verstrekten wij tussen de 8.000 en 9.000 documenten per jaar. Wij willen iedereen bedanken 

die dit jaar een aanvraag heeft ingediend en u ook bedanken voor uw geduld. Heeft u langer op uw 

document(en) moeten wachten, dan bieden wij hiervoor onze verontschuldigingen aan.  

 

 

Dienst Regelingen wordt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Met ingang van 6 januari 2014 is Dienst Regelingen gefuseerd met Agentschap NL. De nieuwe naam 

van de organisatie is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afgekort RVO.nl. Het klantenportaal 

is gewijzigd en heet nu www.rvo.nl. Wij zijn bereikbaar via het nieuwe algemene nummer 088 – 042 

42 42.  

 

Met de naamswijziging heeft het CITES-bureau ook een nieuw e-mailadres gekregen: CITES@rvo.nl. 

Wij adviseren u onze naam, e-mailadres en telefoonnummer aan te passen in uw adresboek. De 

oude e-mail en telefoongegevens worden voorlopig automatisch doorgezet.  

 

 

Overstap naar IBAN 

Vanaf 1 februari 2014 gaat iedereen in Nederland gebruik maken van een langer rekeningnummer. 

Dit is de IBAN (International Bank Account Number). In de Nederlandse IBAN komt vóór uw huidige 

rekeningnummer: de landcode NL, een controlegetal (2 cijfers), een code van uw bank (4 letters) en 

een of meer nullen.  

 

Uw IBAN-code hebben wij ook nodig voor de afhandeling van uw aanvraag. Uw oude 

rekeningnummer volstaat niet meer. Houdt u hier rekening mee. Zo voorkomt u dat de afhandeling 

van uw aanvraag langer duurt.  

 

 

Jaaroverzicht CITES-nieuwsbrief 2013 

Dit is de laatste CITES-nieuwsbrief van 2013. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen 

van het afgelopen jaar. U kunt het gebruiken om snel onderwerpen terug te vinden.  

 

Januari-februari 

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

• Terugblik op Vakantiebeurs 2013 

• Een overleden dier voor preparatie 

• CoP16 

 

Maart-april 

• 16e Conferentie van de Partijen (CoP16) 

• Wijzigingen in de Appendices 



• Wat moet ik doen als een soort in een (hogere) Appendix of Bijlage wordt opgenomen? 

• Aanvulling op ‘Een overleden dier voor preparatie’ 

 

Mei-juni 

• Internationale handel voor vier landen stilgelegd 

• Nieuwe Schorsingsverordening 

• Toetreding Kroatië tot de Europese Unie 

• Start met afgifte van nieuw EU-certificaat 

• Verschil transactiespecifieke en specimenspecifieke certificaten 

• Nieuwe stempel 

 

Juli-augustus 

• Nieuwe soortenlijst 

• Handelsverbod 

• Postbusadres op vergunning 

• CITES-Commissie is verhuisd 

• Nieuw digitaal aanvraagformulier 

• Rectificatie op ‘Verschil transactiespecifieke en specimenspecifieke certificaten’ 

 

September-oktober 

• Wat moet ik doen als mijn dier sinds kort in Bijlage A of B is opgenomen? 

• Werkwijze met betrekking tot aanvragen 

• Rectificatie op de nieuwe Soortenlijst 

• Verlenging verbod op Europese paling 

• Toetreding Angola 

 

November-december 

• Wijziging in de Regeling aanwijzing douanekantoren beschermde dier- en plantensoorten 

• Documenten aanvragen in het land waar de specimens zich bevinden  

• Oproep tot terugsturen van ongebruikte of verlopen documenten 

• Wat valt er precies onder het Europees grondgebied? 

• Reizen met muziekinstrumenten 

• Meer dan 10.000 documenten verleend in 2013 

• Dienst Regelingen wordt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

• Jaaroverzicht CITES-nieuwsbrief 2013 

 

 

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 klantenportaal van 

RVO.nl: 088 – 042 42 42. Vanuit het buitenland: +31 592 33 29 58. 

 

Post Postbus 322 

9400 AH Assen 

 

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

www.rvo.nl » Contact » Contactformulier. 

 

CITES-bureau: cites@rvo.nl 

 

Internet Kijk op www.rvo.nl » Onderwerpen » Duurzaam ondernemen » Beschermde planten, 

dieren en natuur » Handel in beschermde planten en dieren voor meer informatie 

over CITES.  

  

 

Het CITES-bureau wenst u een gezond en voorspoedig 2014! 


