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

In de Nieuwsbrief van maart-april 2013 heeft u kunnen lezen dat verschillende soorten in een 

(hogere) Appendix zijn opgenomen (hierna: uplisting). Inmiddels is ook de nieuwste Soortenlijst 

gepubliceerd en is definitief bekend welke soorten in Bijlage A of B van de Basisverordening zijn 

opgenomen. Voor alle (delen van) dieren die in Bijlage A zijn opgenomen, geldt dat u moet kunnen 

aantonen dat zij zijn verkregen voor uplisting. Als bewijsstuk kunnen bijvoorbeeld dienen een 

aankoopbewijs of een overdrachtsverklaring. Voor dieren die recent in Bijlage B zijn opgenomen, 

moet u kunnen aantonen dat u deze dieren voor de opname in Bijlage B heeft verkregen. Dit kunt u 

bijvoorbeeld doen met een aankoopbewijs of een dierenartsfactuur van voor de datum van opname.  

 

Bijlage A 

Dieren van Bijlage A mogen uitsluitend met een EU-certificaat overgedragen worden. U kunt bij het 

CITES-bureau een EU-certificaat aanvragen.  

 

Stuurt u met uw aanvraag in ieder geval de volgende informatie mee: 

• Bewijsstukken waaruit de legale herkomst blijkt, zoals het aankoopbewijs, 

• (Indien mogelijk) het nummer van de microchiptransponder of het nummer van de naadloos 

gesloten pootring (bij vogels), 

• Een kopie van uw administratie. 

  

Bijlage B 

Voor dieren van Bijlage B is een EU-certificaat alleen vereist, als de verkrijging volgens de geldende 

wetgeving onvoldoende kan worden aangetoond.  

 

Stuurt u met uw aanvraag in ieder geval de volgende informatie mee: 

• Een verklaring hoe u het dier heeft verkregen, 

• (Indien mogelijk) het nummer van de microchiptransponder of het nummer van de naadloos 

gesloten pootring (bij vogels), 

• Een kopie van uw administratie.  

 

Administratieplicht 

Voor de meeste levende dieren die zijn opgenomen in Bijlage A of B, moet u voortaan ook een 

administratie bijhouden volgens de ‘Regeling Administratie bezit van en handel in beschermde dier- 

en plantensoorten’. U vindt deze regeling via www.drloket.nl > Vergunning en ontheffing > CITES > 

Achtergrondinformatie CITES > Wet en regelgeving.  

 



Voor vogels van Bijlage B, behalve roofvogels en uilen, geldt een uitzondering op deze verplichting, 

als de vogels in gevangenschap zijn gefokt en geboren èn voorzien zijn van een naadloos gesloten 

pootring. De pootring geldt als bewijs dat het om gefokte vogels gaat. Dit geldt ook voor fokkers die 

vogels van Bijlage X houden.  

 

 

Werkwijze met betrekking tot aanvragen 

 

Ondertekening van brieven 

Het CITES-bureau gaat steeds meer digitaal werken. Wij hebben daarom besloten om een groot deel 

van onze brieven niet meer te voorzien van een handtekening. Brieven met het verzoek om 

aanvullende informatie, ondertekenen wij niet meer. Beslissingen worden nog wel gewoon 

ondertekend door de teammanager Vergunningen. 

 

Juist aanbieden van aanvullingen op aanvragen 

De laatste tijd is het contact per e-mail sterk toegenomen. Dit komt mede doordat aanvragers hun 

aanvullingen per e-mail hebben aangeleverd. Dit is echter niet de juiste manier om de aanvraag 

volledig te maken. Het toevoegen van deze informatie aan aanvragen kost veel tijd. Wij vragen u 

daarom aanvullingen volgens de voorgeschreven procedure aan te leveren: uploaden via Mijn dossier 

op www.drloket.nl of per post opsturen naar Dienst Regelingen, Postbus 322, 9400 AH Assen. 

Vergeet met het opsturen per post niet het oplegvel mee te sturen. Het oplegvel ontvangt u bij de 

ontvangstbevestiging. 

 

 

Rectificatie op de nieuwe Soortenlijst 

In de nieuwe Soortenlijst is abusievelijk de soort Platysternon megacephalum weggevallen. Deze 

soort behoort (als enige) tot de familie van de Platysternidae (grootkopschildpadden). Stond de soort 

voorheen op Appendix II van CITES en Bijlage B van de Basisverordening, nu is zij binnen de familie 

opgenomen in Appendix I en Bijlage A. 

 

 

Verlenging verbod op Europese paling 

De Wetenschappelijke Autoriteiten van de EU-lidstaten hebben opnieuw vastgesteld dat het bestand 

van de Europese paling (Anguilla anguilla) onvoldoende is hersteld. Het verbod op de in- en uitvoer 

van deze soort  is daarom opnieuw verlengd tot en met ten minste 31 december 2014. Het doel van 

dit verbod is het bestand van de Europese paling weer op peil te brengen. U mag dus tot in ieder 

geval eind 2014 geen levende paling of palingproducten de Europese Unie in- of uitvoeren. Voor de 

wederinvoer van paling welke tussen 13 maart 2009 en 3 december 2010 is uitgevoerd, gold een 

uitzondering. Echter, aanvragen voor deze paling worden na 20 december 2013 niet meer 

geaccepteerd.  

 

 

Toetreding Angola 

De Republiek van Angola is toegetreden als 179e Partij-Lidstaat van de CITES-conventie. Angola telt 

350 soorten planten en dieren die zijn opgenomen in de Appendices van CITES, waaronder 63 

soorten roofvogels, 28 soorten primaten, meer dan 20 soorten dolfijnen en 52 soorten aloës. 

 

 



 

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.  

  

 


