
EUROPESE GEMEENSCHAP 
1.  Houder CERTIFICAAT Nr.
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Niet bestemd voor gebruik buiten de Europese 
Gemeenschap 

Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad  en Verordening (EG) nr. 1808/2001 van de 
Commissie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten 
door controle op het desbetreffende handelsverkeer

2.  Plaats waar de, aan de natuur onttrokken, levende specimens van soorten van bijlage A
     moeten worden gehouden 

3.  Administratieve instantie van afgifte 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
CITES. Beheersorgaan

Eurostation 2de verdieping (Zone D)
Victor Hortaplein 40 bus 10

1060 BRUSSEL

A

4.  Omschrijving van de specimens (met inbegrip van identificatietekens, geslacht en 
geboortedatum van levende dieren) 

5.  Nettomassa (kg) 6.  Hoeveelheid 

7.  CITES-bijlage 8.  EG-bijlage 9.  Oorsprong 

10.  Land van herkomst 

11.  Nr. van vergunning 12.  Afgiftedatum 

16. Wetenschappelijke naam van de soort 13.  Lidstaat van invoer 

17.  Gewone naam van de soort 14.  Nr. van document 15.  Afgiftedatum 

18.  Hierbij wordt verklaard dat de hierboven omschreven specimens 

1. aan de natuur werden onttrokken overeenkomstig de, in de lidstaat van afgifte, geldende wetgeving

2. achtergelaten of ontsnapte specimens zijn die in bewaring werden genomen overeenkomstig de, in de lidstaat van afgifte, geldende wetgeving

3. in gevangenschap geboren en gefokte of kunstmatig gekweekte specimens zijn

4. in de Gemeenschap werden verkregen of binnengebracht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 338/97

5. vóór 1 juni 1997 in de Gemeenschap werden verkregen of binnengebracht  overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3626/82 van de Raad

6. vóór 1 januari 1984 in de Gemeenschap werden verkregen of binnengebracht overeenkomstig de CITES-bepalingen

7. in de lidstaat van afgifte werden verkregen of binnengebracht voordat de onder 4 en 5 genoemde verordeningen of de CITES-overeenkomst op het grondgebied van de 
lidstaat van toepassing waren

8. bestemd zijn om te worden gebruikt ter vergroting van de wetenschappelijke kennis/voor het fokken of kweken/voor onderzoek of educatieve doeleinden of voor een ander 
onschadelijk doel

19.  Dit document wordt afgegeven teneinde 

1. te bevestigen dat een, voor (weder)uitvoer bestemd, specimen werd verkregen in overeenstemming met de geldende wetgevingen ter bescherming van de betrokken soort

2. specimens van een soort van bijlage A, vrij te stellen van de verbodsbepalingen inzake de in artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde handelsactiviteiten

3. de overbrenging binnen de Gemeenschap van een levend specimen van een soort van bijlage A vanuit de op de invoervergunning of enig certificaat genoemde plaats toe 
te staan

20  Bijzondere voorwaarden Ik voeg hierbij de vereiste bewijsstukken en verklaar dat alle 
verstrekte gegevens naar mijn beste weten juist zijn. Ik verklaar dat 
niet eerder een aanvraag voor een vergunning/certificaat voor 
bovenvermelde specimens werd afgewezen

……………………………………………………………….
Naam van aanvrager 

……………………………………………………………….
E-mailadres aanvrager

……………………………………………………………….
Telefoonnummer aanvrager

……………………………………………………………
Handtekening 

……………………………………………………………..
Plaats en datum 

Factuur ter waarde van 12,5 € zal u worden 
doorgezonden


