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Wijzigingen op de Uitvoeringsverordening 

Op 23 augustus 2012 zijn Verordening (EU) Nr. 791/2012 en Verordening (EU) Nr. 

792/2012 gepubliceerd. Deze verordeningen bevatten wijzigingen op de 

Uitvoeringsverordening (Verordening (EU) Nr. 865/2006). 

 

Op 27 september 2012 zijn deze verordeningen in werking getreden. Vanaf deze datum 

zijn een aantal dingen veranderd. De belangrijkste wijzigingen zullen wij in deze extra 

nieuwsbrief bespreken.  

 

De wijzigingen in de Uitvoeringsverordening zijn onder meer nodig om bepaalde 

resoluties uit te voeren die tijdens de vijftiende vergadering van de Conference of Parties 

(CoP) zijn aangenomen. Daarnaast wilde de Europese wetgever meer duidelijkheid geven 

over de interpretatie van de wet, zodat deze op een geharmoniseerde en doeltreffende 

wijze wordt uitgevoerd. 

 

De wijzigingen op de bepalingen van de Uitvoeringsverordening vindt u in Verordening 

(EU) Nr. 791/2012. De (gewijzigde) voorschriften voor de lay-out van onder andere 

vergunningen en EG-certificaten staan in Verordening (EU) Nr. 792/2012. 

 

U vindt de nieuwe verordeningen met alle wijzigingen op www.drloket.nl, ga naar 

vergunningen en ontheffingen » CITES » Achtergrondinformatie CITES » Wet en 

regelgeving. 

 

 

 

Definitie oorsprongscodes R, C en D 

Om gemakkelijk en eenduidig aan te geven waar een specimen vandaan komt, 

bijvoorbeeld uit het wild of in gevangenschap gefokt en geboren, heeft CITES 

oorsprongscodes bedacht. Deze oorsprongscodes zijn gedefinieerd en beschreven in de 

Uitvoeringsverordening. Met Verordening (EU) Nr. 791/2012 zijn de definities voor 

oorsprongscode ‘R’, ‘C’ en ‘D’ aangepast. De definitie van deze oorsprongscodes luidt nu 

als volgt: 

 

‘R’ “Specimens van dieren die in een gecontroleerd milieu zijn grootgebracht nadat zij 

als eieren of juvenielen werden onttrokken aan de vrije natuur waar zij anders 



slechts een zeer kleine kans zouden hebben gehad om te overleven tot het 

volwassen stadium”. 

 

Deze nieuwe definitie geeft een korte uitleg wat ‘ranching’ inhoudt. 

 

‘D’ “Dieren van soorten van bijlage A die voor commerciële doeleinden in 

gevangenschap zijn gefokt in het kader van een in het register van het Cites-

secretariaat opgenomen programma overeenkomstig Resolutie Conf. 12.10 (Rev. 

CoP15) en planten van soorten van bijlage A die voor commerciële doeleinden 

kunstmatig zijn gekweekt overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk XIII van 

Verordening (EG) nr. 865/2006, alsmede delen en afgeleide producten daarvan”; 

 

In deze definitie is nu opgenomen dat dieren deze oorsprongscode alleen kunnen krijgen, 

als zij afkomstig zijn van een instelling die bij CITES is geregistreerd. Voor planten is 

opgenomen dat zij moeten voldoen aan de criteria in hoofdstuk XIII van de 

Uitvoeringsverordening. 

 
De aanpassingen hebben ook gevolgen voor het gebruik van EG-certificaten. De EG-
certificaten met oorsprongscode D worden alleen nog afgegeven aan kwekers die 
geregistreerd staan bij het Secretariaat van CITES. De EG-certificaten die met deze 
oorsprongscode D zijn afgegeven blijven echter wel geldig.  

 

‘C’ “Overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk XIII van Verordening (EG) nr. 

865/2006 in gevangenschap gefokte dieren, alsmede delen en afgeleide producten 

daarvan”.  

 

Appendix I/Bijlage A-dieren met oorsprongscode ‘C’ mochten voorheen alleen voor niet-

commerciële doeleinden worden in- of uitgevoerd. Deze beperking is nu geschrapt. Zoals 

in de nieuwsbrief van juli en augustus 2012 is behandeld, mogen Appendix I/Bijlage A-

dieren met oorsprongscode ‘C’ nu ook voor commerciële doeleinden worden in- of 

uitgevoerd. 

  

 

 

Definitie Jachttrofee 

Toeristen die op hun reizen een CITES-dier hebben geschoten, mogen deze specimens 
onder bepaalde omstandigheden naar de Europese Unie meenemen. Om te kunnen 
vaststellen of het om een jachttrofee gaat, heeft het CITES-bureau de invoerder altijd 
gevraagd aan te tonen dat hij of zij een vergunning had om op het dier te mogen 
schieten en dat het dier door hem of haar zelf is geschoten. Verordening (EU) Nr. 
791/2012 brengt geen verandering in dit beleid, maar verduidelijkt wel het door het 
CITES-bureau gehanteerde beleid door te definiëren wat een jachttrofee precies inhoudt:  
 

“een volledig dier, of een gemakkelijk herkenbaar deel of afgeleid product van een dier, 

zoals vermeld op een begeleidende CITES-vergunning of begeleidend CITES-certificaat, 

dat aan de volgende voorwaarden voldoet: 

i)  het is onbewerkt, verwerkt of bewerkt; 

ii)  het is door de jager legaal door jacht verworven voor persoonlijk gebruik door de 

jager; 

iii)  het wordt ingevoerd, uitgevoerd of wederuitgevoerd door of namens de jager, in 

het kader van de overbrenging van het land van herkomst naar — in laatste 

instantie — de staat waar de jager zijn gewone verblijfplaats heeft;”. 

 

 



 

Documenten voor persoonlijke doeleinden 

De regels voor het verstrekken van documenten voor persoonlijke doeleinden zijn op een 

aantal plekken gewijzigd. Enerzijds zijn de regels versoepeld, anderzijds zijn ze strenger 

geworden. De wijzigingen leest u hieronder. 

 

Certificaat van Persoonlijk Eigendom 

Het CITES-bureau heeft de mogelijkheid om een Persoonlijk Eigendoms Certificaat (PEC) 

voor CITES-plichtige huisdieren af te geven. De eigenaren kunnen hierdoor met hun 

huisdieren reizen buiten de Europese Unie. Dit certificaat werd voorheen alleen 

afgegeven voor huisdieren die aantoonbaar in gevangenschap gefokt en geboren waren. 

Met de wijziging op de Uitvoeringsverordening is het nu ook toegestaan om een PEC af te 

geven voor huisdieren die niet aantoonbaar in gevangenschap zijn gefokt en geboren.  

 

De wederuitvoer van persoonlijke bezittingen of huisraad 

In de wijziging op de Uitvoeringsverordening is aan artikel 58 een extra lid toegevoegd: 

lid 3 bis. Hierin is een extra voorwaarde opgenomen voor de toerist of reiziger die tijdens 

zijn verblijf in de Europese Unie persoonlijke bezittingen of huisraad meeneemt. Wanneer 

hij persoonlijke goederen meeneemt die hij verkregen heeft buiten de staat waar hij zijn 

gewone verblijfplaats heeft, moet hij altijd een wederuitvoervergunning aan de douane 

overleggen.   

 

Commercieel gebruik van eerder ingevoerde persoonlijke bezittingen of huisraad                    

Specimens kunnen voor persoonlijke doeleinden worden ingevoerd. Denk bijvoorbeeld 

aan huisdieren. Wanneer hiervoor een invoervergunning wordt verstrekt, kunnen de 

persoonlijke bezittingen of huisraad rechtmatig de Europese Unie worden 

binnengebracht. 

 

Het komt voor dat de invoerder die specimens na een tijd wil verkopen. In de wijziging 

op de Uitvoeringsverordening is een artikel toegevoegd, artikel 58 bis, waarin regels zijn 

opgenomen voor het commercieel gebruik van specimens die oorspronkelijk voor 

persoonlijke doeleinden zijn ingevoerd. 

 

Commerciële activiteiten zijn verboden voor specimens die op Bijlage A zijn opgenomen 

en voor persoonlijke doeleinden zijn ingevoerd. Voor persoonlijke bezittingen of huisraad 

van soorten die op Bijlage B staan, zijn commerciële activiteiten voor een periode van 

twee jaar verboden. Na het verstrijken van deze periode zal het CITES-bureau 

beoordelen of een commerciële overdracht mogelijk is en zal dan een EG-certificaat 

verstrekken. Als het nodig is wordt er contact opgenomen met het land van uitvoer.  

 

Voor vergunningen die retrospectief zijn verleend voor de invoer van persoonlijke 

goederen en huisdieren geldt eveneens dat deze goederen en huisdieren voor een 

termijn van twee jaar niet commercieel verhandeld mogen worden. Voorheen was dit een 

termijn van zes maanden.  

 

 

Identificatie en het merken van specimens 

De wijzigingen op het gebied van het merken van specimens gaan onder andere over 

dode specimens van krokodilachtigen, kaviaar en Bijlage X soorten. 

 

Het merken en verhandelen van dode specimens van krokodilachtigen en kaviaar 

Tijdens de laatste conferentie van partijen zijn er afspraken gemaakt over het 

verhandelen van dode specimens van krokodilachtigen, zoals krokodillen lederen 



producten, die afkomstig zijn van internationaal geregistreerde kwekerijen. Deze Bijlage 

A producten kunnen voor commerciële doeleinden worden ingevoerd, echter binnen de 

Europese Unie was tot nu toe wel altijd een EG-certificaat vereist.  

 

De Europese Commissie heeft nu een uitzondering gemaakt op deze groep specimens. 

Deze producten kunnen binnen de Europese Unie zonder EG-certificaten worden 

verhandeld, mits ze oorsprongscode D hebben en zijn voorzien van een merkteken of op 

een andere wijze in overeenstemming met de Uitvoeringsverordening zijn geïdentificeerd.  

 

Dit geldt eveneens voor kaviaar van de soort Acipenser brevirostrum en de hybriden 

daarvan, met oorsprongscode D. Deze kaviaar mag alleen zonder EG-certificaten worden 

verhandeld als de specimens zich bevinden in een recipiënt dat in overeenstemming met 

de uitvoeringsverordening is gemerkt.  

 

Het merken van dode specimens 

In principe moeten alle Bijlage A-dieren een merkteken hebben. Dit hoeft niet wanneer 

dit door lichamelijke kenmerken van het betrokken specimen niet mogelijk is. Als de 

CITES MA dit heeft vastgesteld kan er alsnog een EG-certificaat worden verstrekt, dat 

transactiespecifiek is. Het specimen kan dan eenmalig worden overgedragen aan een 

ander. Wil de nieuwe eigenaar het specimen weer overdragen, dan moet hij opnieuw een 

EG-certificaat aanvragen.  

 

In de wijziging op de Uitvoeringsverordening wordt deze regel voor dode specimens 

verruimd. Voor dode ongemerkte specimens kunnen specimenspecifieke documenten, 

zogenaamde paspoorten, worden afgegeven, mits de specimens op een andere wijze 

geïdentificeerd kunnen worden. Artikel 11, lid 3 is hiervoor gewijzigd.   

 

Het merken van Bijlage X-vogels 

Het verplicht merken van Bijlage A-dieren geldt voor zowel de invoer en uitvoer van deze 

dieren, als voor de handel binnen de Europese Unie. In het verleden zorgde deze regel 

wel eens voor problemen bij de uitvoer van Bijlage X-specimens. Dit zijn Bijlage A-vogels 

die veelvuldig worden gekweekt en verhandeld en daarom zijn opgenomen op een 

speciale lijst bij de Uitvoeringsverordening, namelijk Bijlage X. 

 

Bijlage X-specimens hoeven volgens de wetgeving niet gemerkt te worden en kunnen 

binnen de Europese Unie zonder EG-certificaten worden verhandeld. Echter als deze 

specimens werden uitgevoerd, was op grond van artikel 66 van de 

Uitvoeringsverordening een merkteken wel verplicht. Het CITES-bureau heeft daarom 

altijd geadviseerd deze specimens toch te voorzien van een naadloos gesloten pootring.  

 

In de wijziging op de Uitvoeringsverordening is een uitzondering gemaakt voor deze 

Bijlage X-specimens. Bijlage X–specimens hoeven ook bij uitvoer in principe niet gemerkt 

te zijn. Het is wellicht wel raadzaam dit te blijven doen, omdat landen buiten de Europese 

Unie het soms wel verplicht stellen om deze soorten te merken.  

 

De vrijstelling van het merken van Bijlage X-specimens geldt zolang er geen annotaties in 

de verordening zijn opgenomen. Tot op heden staan er geen annotaties in Bijlage X van 

de Uitvoeringsverordening, hetgeen betekent dat alle specimens die op Bijlage X niet 

gemerkt hoeven te worden. 

 

 



Lay-out vergunningen en certificaten 

 

Papieren of elektronische vorm 

In artikel 8, lid 1 van de Uitvoeringsverordening is toegevoegd dat vergunningen en 

certificaten mogen worden afgegeven in papieren vorm of in elektronische vorm. Deze 

toevoeging zorgt ervoor dat een eventueel elektronisch vergunningensysteem in de 

toekomst volgens de wetgeving mogelijk is. 

 

Gewijzigde lay-out EG-certificaat 

Met de wijzigingen op de Uitvoeringsverordening is ook de lay-out van het EG-certificaat 

gewijzigd. De nieuwe voorschriften voor het ontwerp van de vergunningen, certificaten 

en andere documenten zijn opgenomen in Verordening (EU) Nr. 792/2012. In bijlage I 

van deze nieuwsbrief vindt u het nieuwe model van het EG-certificaat. 

 

Een van de wijzigingen is de toevoeging van drie aan te kruisen vakjes rechts bovenin. 

Het vakje ‘certificaat van rechtmatige verkrijging’ kan bijvoorbeeld worden aangekruist 

als er voor een Bijlage-B specimen een EG-certificaat nodig is. Het vakje ‘certificaat voor 

commerciële activiteiten’ wordt aangekruist als bijvoorbeeld een houder van een Bijlage 

A-specimen deze wil verkopen aan iemand anders. Het vakje ‘certificaat voor de 

overbrenging van levend(e) specimen(s)’ wordt aangekruist als voor het overbrengen van 

een Bijlage A-specimen toestemming voor vervoer nodig is.  

 

In vak 19 zijn twee bepalingen toegevoegd. Hierdoor kan een EG-certificaat worden 

afgegeven voor het (commercieel) tentoonstellen van Bijlage A-specimens. Daarnaast 

kan een EG-certificaat voor uitsluitend niet-commerciële doeleinden worden afgegeven, 

zoals het gebruik voor vergroting van de wetenschappelijke kennis, voor het fokken of 

kweken, voor onderzoek of educatieve doeleinden of voor een ander onschadelijk doel. 

Deze laatste bepaling stond voorheen onderaan in vak 18. 

 

Tussen vak 19 en 20 wordt aangegeven of het EG-certificaat uitsluitend geldig is voor de 

in vak één genoemde houder (zogenaamde transactie specifieke EG-certificaten) of voor 

meerdere transacties te gebruiken is (zogenaamde specimenspecifieke EG-certificaten of 

paspoorten). Als de laatste situatie van toepassing is, wordt hier ‘nee’ aangekruist. 

 

 

Overgangsmaatregelen 

Verordening (EU) Nr. 791/2012 en Verordening (EU) Nr. 792/2012 zijn op 27 september 

in werking getreden. In Verordening (EU) Nr. 791/2012 is echter opgenomen dat de 

lidstaten tot één jaar na de inwerkingtreding van Verordening (EU) Nr. 792/2012 nog 

mogen doorgaan met de afgifte van EG-certificaten volgens de oude lay-out. Desondanks 

zullen wij proberen om de nieuwe lay-out van het EG-certificaat zo spoedig mogelijk in 

onze systemen door te voeren. 

 

 

Contactinformatie 

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES?  

 

Telefoon 

U kunt op werkdagen tussen 08.30 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. 

 

E-mail 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 en kies voor Vergunning en ontheffing, CITES.  

 

 



Bijlage I 

 


