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OMZENDBRIEF INZAKE DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGENVAN DE CITES-BIJLAGEN VAN DE CoP 16 - DIEREN

Bestemmelingen: INVOERDERS, UITVOERDERS, HANDELAARS, HOUDERS, CLUBS, VERENIGINGEN VOOR DE
HOUDERS VAN EXOTISCHE DIEREN

Op de 16de bijeenkomst van de Conferentie van de Partijen (CoP 16) van Cites die plaatsvond van
2-14 maart 2013 in Bangkok (Thailand) werden er aanpassingen goedgekeurd aan de Bijlagen I en
II van CITES1.
De nieuwe CITES-Bijlagen treden in werking op 12 juni 2013. De Bijlagen A, B, C, D van de EGVerordening 338/97, waardoor CITES in de EU toegepast wordt, zullen waarschijnlijk aangepast
worden in de loop van de maand juli. De soorten die nieuw op Bijlage I komen, zullen dan ook
opgenomen worden op Bijlage A; de soorten die nieuw op Bijlage II komen, zullen opgenomen
worden op Bijlage B.
De volgende wijzigingen van de CITES-Bijlagen die aangebracht werden tijdens de COP 16 kunnen
voor u gevolgen hebben.
REPTIELEN nieuw op Bijlage I
 De Familie van de Grootkopschildpadden - Platysternidae (deze telt maar één soort
volgens CITES-taxonomie, wel enkele ondersoorten)
 Birmese sterlandschildpad - Geochelone platynota
 Twee soorten Smalkopweekschildpadden - Chitra chitra en Chitra vandijkii
Deze soorten krijgen nu de hoogst mogelijke bescherming binnen CITES. Deze waren voordien
reeds beschermd doordat ze op Bijlage B II waren opgenomen.
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Het volledige verslag van de wijzigingen die in de Bijlagen aangebracht werden, kan u terugvinden op het volgende internetadres:
http://www.cites.org/eng/notif/2013/E-Notif-2013-012.pdf
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REPTIELEN nieuw op Bijlage II
 De volledige genus Nieuw-Zeelandse boomgekko’s - Naultinus spp
 Mangshangroefadder – Trimeresurus mangshanensis (oude naam: Protobothrops
mangshanensis)
 Druppelschildpad - Clemmys guttata (Spotted turtle)
 Amerikaanse moerasschildpad - Emydoidea blandingii (Blanding’s turtle)
 Diamantrugschildpad - Malaclemys terrapin (Diamondback terrapin)
 Zoetwaterdoosschildpadden:
o Black-bridged leaf turtle - Cyclemys atripons
o Bladschildpad - Cyclemys dentata
o Cyclemys shanensis
o Oldham’s leaf turtle - Cyclemys oldhamii
o Streak-shelled leaf turtle - Cyclemys pulchristriata
o Ryukyu leaf turtle - Geoemyda japonica
o Spenglers aardschildpad - Geomyda spengleri
o Crowned River turtle - Hardella thurjii
o Japanese pond turtle - Mauremys japonica
o Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad - Mauremys nigricans
o Indiase zwarte schildpad - Melanochelys trijuga
o Indian Eyed Turtle - Morenia petersi
o Beales pauwoogschildpad - Sacalia bealei
o Vieroogschildpad - Sacalia quadriocellata
o Vijayachelys silvatica
 Weekschildpadden
o Malayan softshell turtle - Dogania subplana
o Burmese Peacock Softshell - Nilssonia Formosa
o Leith's Softshell Turtle - Nilssonia leithii (oude naam: Aspideretes leithii)
o Halskwabweekschildpad - Palea steindachneri
o Hunan-weekschildpad - Pelodiscus axenaria
o Amoerweekschildpad - Pelodiscus maackii
o Chinese weekschildpad - Pelodiscus parviformis
o Yangtze-weekschildpad - Rafetus swinhoei
AMFIBIEEN nieuw op Bijlage II



Machalilla pijlgifkikker - Epipedobates machalilla

Deze soorten/taxa werden voordien niet beschermd, maar de handel kan mogelijk een bedreiging
vormen voor hun voortbestaan. Vandaar dat de handel nu beter gereglementeerd zal worden.
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Wat moet ik doen indien ik één of meerdere van de hierboven vermelde soorten in mijn bezit heb
die nu zijn opgenomen op Bijlage I?

1. INVENTARIS OPSTUREN
U stuurt de ingevulde inventaris (zie in bijlage) aangetekend zo snel mogelijk en
ten laatste op 31 augustus 2013 op naar onze dienst (contactgegevens zie
verder).
Deze inventaris vult u zo nauwkeurig mogelijk in volgens de instructies op het
formulier (naam van de soort, volledige beschrijving van de dieren, hoeveelheid,
herkomst, datum van verwerving, referentie naar invoervergunning of bewijs van
legale herkomst).
Aangezien deze dieren reeds opgenomen waren op Bijlage B II, moet u reeds voor
elk dier een bewijs van legale herkomst kunnen voorleggen. Dit kan in de vorm
van een factuur of een overdrachtsverklaring. Ook indien u dit document niet zou
bezitten, moet u de dieren aangeven op uw inventaris.
Gelieve samen met uw inventaris de kopieën van deze bewijzen van verwerving
op te sturen.
Deze inventaris wordt u afgestempeld teruggezonden. Hiermee bent u in orde
voor het legaal onder u houden van deze dieren.

2.

CERTIFICAAT AANVRAGEN
Vanaf 12 juni 2013 moet u een certificaat aanvragen om commerciële
activiteiten2 met deze dieren te mogen uitoefenen (zie aanvraagformulier in
bijlage). Dit certificaat is een geel document op A4-formaat,
dat de
identiteitskaart van het specimen vormt. Het dier moet tijdens de hele transactie
vergezeld zijn van het certificaat.
Als u vanaf 12 juni 2013 zo’n dier wilt verkopen, moet u het dier eerst laten
chippen door een dierenarts en dan het certificaat aanvragen. Het dier kan enkel
verkocht worden indien u beschikt over het certificaat.
Als u vanaf 12 juni 2013 zo’n dier wilt aankopen, moet u zich ervan verzekeren dat
het dier vergezeld is van een geldig certificaat.
Als u wilt kweken met deze dieren, waarbij u de nakweek wenst te verkopen,
moet u niet alleen de nakweekdieren correct laten identificeren met een
microchip en een certificaat voor aanvragen, maar moeten de ouderdieren ook
gechipt zijn en een geldig certificaat hebben.

2

Commerciële activiteit: de aankoop, het te koop vragen, de verwerving voor commerciële doeleinden, het tentoonstellen voor
commerciële doelstellingen, het gebruik met winstoogmerk en het verkopen, het in het bezit hebben met het oog op verkoop, het ten
verkoop aanbieden of het vervoeren. Ruilen wordt ook als een commerciële activiteit beschouwd).
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3. REGISTER VAN BINNENKOMST EN VERTREK BIJHOUDEN
Indien u dieren aan- en verkoopt en/of kweekt met deze dieren, moet u een
register van binnenkomst en vertrek bijhouden.
In het register van binnenkomst (zie model in bijlage) noteert u alle nieuw
aangekochte of gekweekte dieren. De dieren die u verkoopt of die sterven, schrijft
u uit in het register van vertrek (zie model in bijlage). U vult deze registers
regelmatig aan en houdt deze op de plaats waar uw dieren gehouden worden. Bij
controle of op vraag van de dienst kan u de ingevulde registers voorleggen. U
houdt deze registers bij tot 5 jaar na de laatste inschrijving, ook al heeft u deze
dieren dus niet meer in uw bezit.

Wat moet ik doen indien ik één of meerdere van de hierboven vermelde soorten in mijn bezit heb
die nu zijn opgenomen op Bijlage II?
1. REGISTER VAN BINNENKOMST OPSTUREN
U vult het register van binnenkomst in met alle dieren die op 12 juni 2013 in uw
bezit zijn. Een kopie van dit register van binnenkomst stuurt u zo snel mogelijk
en ten laatste op 31 augustus op naar de dienst (contactgegevens zie verder). Dit
geeft dus een momentopname van de dieren die u op dat moment in uw bezit
heeft en moet u dus slechts eenmalig doen.
2. BEWIJS VAN LEGALE HERKOMST VOORZIEN
Vanaf nu moet u bij elke aankoop een bewijs van legale herkomst vragen aan de
verkoper (dit kan in de vorm van een factuur, overdrachtsverklaring, kopie van
invoervergunning, …).
Vanaf nu moet u bij elke verkoop een bewijs van legale herkomst geven aan de
nieuwe eigenaar, zodat ook deze op zijn beurt de legale herkomst kan aantonen.
3. REGISTER VAN BINNENKOMST EN VERTREK BIJHOUDEN
Indien u dieren aan- en verkoopt en/of kweekt met deze dieren, moet u vanaf
12 juni 2013 ook een register van binnenkomst en vertrek bijhouden. In het
register van binnenkomst noteert u alle nieuw aangekochte of gekweekte dieren.
De dieren die u verkoopt of die sterven schrijft u uit in het register van vertrek. U
vult deze registers regelmatig aan en houdt deze op de plaats waar uw dieren
gehouden worden. Bij controle of op vraag van de dienst kan u de ingevulde
registers voorleggen. U houdt deze registers bij tot 5 jaar na de laatste
inschrijving, ook al heeft u deze dieren dus niet meer in uw bezit.
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Wat moet ik doen indien ik dieren die nieuw zijn opgenomen in Bijlage I of II wil invoeren,
uitvoeren of wederuitvoeren buiten de EU?
Vanaf 12 juni 2013 vraagt u hiervoor een invoervergunning, uitvoervergunning of
wederuitvoercertificaat aan bij onze dienst.

-------------------------------Voor meer informatie, contacteer onze dienst via mail (cites@milieu.belgie.be),
op het postadres bovenaan deze brief,
telefonisch: 02/524.74.026 (NL),
per fax: 02/524.74.49 of surf naar onze website: http://www.health.belgium.be
(rubriek dieren en planten – bedreigde dieren en planten).
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