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Tips voor het indienen van een volledige aanvraag voor een EU-certificaat 

Gemiddeld ontvangen wij 3.000 a 4.000 aanvragen voor EU-certificaten per jaar. Helaas zijn deze 

aanvragen niet altijd volledig. Hierdoor neemt de aanvraagprocedure voor u meer tijd in beslag. U 

verwacht het gewenste EU-certificaat en in plaats daarvan ontvangt u van ons een brief om 

aanvullingen op te sturen. Om dit te voorkomen, vindt u hieronder een aantal tips om uw aanvraag 

zo volledig mogelijk in te dienen: 

 

Algemeen 

• Voor het vervangen van een EU-certificaat, bijvoorbeeld omdat het dier is overleden, moet u het 

originele, te vervangen document met uw aanvraag meesturen. Er mag namelijk maar één 

document per dier in omloop zijn. Dit betekent dat wij pas een vervangend document kunnen 

afgeven, als u het oude document heeft opgestuurd.  

 

• Wilt u een transactiespecifiek certificaat laten vervangen, omdat u het dier wilt overdragen aan 

iemand anders? Stuur naast het originele, te vervangen document ook documenten mee waaruit 

blijkt van wie u het dier toen heeft overgenomen. Bijvoorbeeld een kopie van uw bijgewerkte 

administratie.  

 

• Voor het verkrijgen van EU-certificaten van dieren die u zelf heeft gefokt, moet u de kopieën van 

de EU-certificaten (of invoervergunningen) of eventueel een kopie van de bezitsontheffing van de 

ouders meesturen. Hebben uw ouderdieren (nog) geen EU-certificaten? Stuur dan een 

bijgewerkte kopie van uw administratie mee, waarin u aangeeft wie de ouderdieren zijn.  

 

• Wilt u EU-certificaten aanvragen voor nakomelingen, maar is niet precies bekend wie de 

ouderdieren zijn, omdat u ze in een fokgroep houdt? Stuur naast kopieën van de EU-certificaten, 

invoervergunningen en/of uw bezitsontheffing ook een kopie van uw bijgewerkte administratie 

mee, waarin u aangeeft wie de mogelijke ouderdieren zijn.  

 

• Vermeld altijd het volledige merkteken van het dier. Voor gefokte vogels is dit in principe het 

nummer van de naadloos gesloten pootring en voor alle andere dieren is dit het nummer van de 

microchip. Heeft uw dier nog geen merkteken, geef dan aan waarom dit nog niet is gebeurd.  

 

• Wilt u een dier met oorsprong W (afkomstig uit het wild), F (geboren uit wilde ouders) of van 

onbekende oorsprong (oorsprong U) overdragen aan iemand anders? Geef dan duidelijk aan wie 

de toekomstige eigenaar van het dier wordt. Stuur zo nodig een kopie van de bezitsontheffing 

van deze persoon mee. Mocht de toekomstige eigenaar geen bezitsontheffing hebben, laat 

hem/haar deze dan tegelijkertijd aanvragen en vermeld dit duidelijk bij uw aanvraag.  

 

Aandachtspunten voor schildpadden 

Vraagt u EU-certificaten aan voor ongemerkte schildpadden? Geeft u dan ook het gewicht van de 

schildpadden op. De stelregel is dat schildpadden bij een gewicht vanaf 500 gram veilig een 



microchip kunnen krijgen. Ongemerkte schildpadden krijgen een transactiespecifiek certificaat, dat 

geldig is voor de overdracht van u aan een ander persoon. Gefokte schildpadden met een microchip 

komen in aanmerking voor een specimenspecifiek certificaat, dat geldig is voor meerdere 

overdrachten. 

 

 

Strengere wetgeving voor jachttrofeeën in aantocht 

Jachttrofeeën mogen voor niet-commerciële redenen worden ingevoerd en gehouden en worden om 

die reden tot de persoonlijke bezittingen en huisraad gerekend. De regels voor het invoeren van  

jachttrofeeën, die op Bijlage B staan zijn soepeler dan voor andere specimens. U heeft voor de 

invoer van deze specimens geen invoervergunning nodig en kunt volstaan met een geldige 

uitvoervergunning.  

 

Binnenkort verandert dit regime echter voor een aantal Bijlage B-soorten. De Europese Commissie 

en de lidstaten van de Europese Unie hebben namelijk een wetsvoorstel klaarliggen, waarin zes 

soorten uitsluitend nog met een uitvoervergunning en een invoervergunning de Europese Unie 

binnengebracht mogen worden. Deze soorten worden dan hetzelfde behandeld als soorten die op 

Bijlage A staan. Het gaat om de soorten:  

 

• Afrikaanse olifant (Loxodonta africana)  

• breedlip neushoorn (of witte neushoorn; Ceratotherium simum simum) 

• leeuw (Panthera leo)  

• ijsbeer (Ursus maritimus) 

• nijlpaard (Hippopotamus amphibius)  

• moeflon (Ovis ammon) 

 

Het wetsvoorstel zal naar verwachting na de Europese verkiezingen ingebracht worden bij de Raad 

en het Parlement.  

 

 

Voortgang implementatie muziekinstrumenten certificaat 

 

Eerder hebben wij u verteld over het ontwikkelen van een speciaal certificaat voor musici, die voor 

hun werk de wereld over reizen met hun muziekinstrumenten. Net als het wetsvoorstel voor 

strengere invoerregels voor bepaalde jachttrofeeën, wordt dit voorstel naar verwachting ook na de 

Europese verkiezingen behandeld door de Raad en het Parlement van de Europese Unie. 

 

 

Nederland steunt vraagreductie van ivoor in China 

In China is de vraag naar ivoor in de afgelopen jaren sterk toegenomen, omdat ivoor door veel 

Chinezen als statussymbool wordt gezien. De waarde van ivoor is hierdoor sterk gestegen. De 

afgelopen jaren is helaas de stroperij van olifanten en de illegale handel in ivoor ook toegenomen en 

is de aard van deze stroperij veranderd. Werd er eerst incidenteel een olifant gestroopt door een 

lokaal individu, nu gebeurt dit door georganiseerde criminele bendes.  

 

Nederland is van mening, dat je overal in de ‘wildlife crime’ keten actief moet zijn en niet alleen 

stroperij en illegale handel moet aanpakken. Voor ivoor staat de Chinese consument vaak aan het 

begin van de keten. Nederland biedt daarom financiële steun aan een project van TRAFFIC (‘the 

wildlife trade monitoring system’ van WWF en IUCN) om de vraag naar ivoor in China terug te 

dringen. TRAFFIC organiseert workshops voor hooggeplaatste regeringsfunctionarissen en 

belangrijke bedrijfsleiders. Het doel van de workshops is dat deze mensen actief worden in het 

terugdringen van de vraag naar ivoor, bijvoorbeeld door het opstellen van een ‘zero tolerance’ beleid 

voor ivoren relatiegeschenken. Het project hoopt op deze manier een belangrijke eerste stap te 

zetten in het bereiken van een bewustzijnsverandering onder alle Chinese consumenten. 

 



 

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).  

Vanuit het buitenland: +31 592 33 29 58. 

 

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 

  

 

 


