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Afdeling CITES

BETREFT : UW AANVRAAG VOOR CITES CERTIFICAAT

□ De aanvraag voor een certificaat  voor  bijlage A specimens moet  gebeuren d.m.v.  het  hierbij 
gevoegd  aanvraagformulier.

□ Er  wordt  geen  certificaat  afgeleverd  voor  sommige  bijlage  A  vogelsoorten  die  frequent  in 
gevangenschap worden gekweekt (zie lijst in bijlage).

□ Instructies en toelichtingen bij het invullen van de aanvraag zijn te vinden op de achterzijde van 
het aanvraagformulier

□ Onvolledig, onjuist of onleesbaar ingevulde aanvragen kunnen niet behandeld worden.

Opmerking : ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

□ De omschrijving van de specimens (vak 4) moet zo gedetailleerd mogelijk zijn  en tenminste 
een drieletter code bevatten (in toepassing van Bijlage 5 van de Verordening Nr. 1808/01 van de 
Commissie van 30 augustus 2001).

De meest frequente gebruikte codes zijn :

“BOD” = dode dieren;
“LIV” = levende specimens;
“CAR” = stukken ivoor;
“SKI” = huiden;
“TRO” = trofeeën;
“TUS” = slag- of stoottanden.

Wat uw aanvraag betreft gaat het om code “..” = …

Contactpersoon: V. Fonteyn
E-mail: virginie.fonteyn@health.fgov.be
Tel: 02/524.74.04
Kantoor:

 
Bezoekadres:
Eurostation  Blok II - 7de verdieping
Victor Hortaplein 40 
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 http://www.health.fgov.be
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Bijkomende informatie te vermelden in vak 4 kan zijn :

О geslacht (1;0) voor mannelijk; (0;1) voor vrouwelijk; (0;0;1) voor een niet gesekst 
specimen;

О geboortedatum;
О datum van sterfte;
О nummer van voetring en vermelding “open” of “gesloten”;
О microchipnummer en merk met ISO-code vereist (vb. Merial, Avid, Data Mars, …) 

ingeval open/geen ring.
Gelieve het nummer DUIDELIJK weer te geven;

О ingeval van een voorwerp : maat, gewicht, lengte, diameter, …

U dient duidelijk op het certificaat te vermelden of u één certificaat per specimen wenst, of
             u één certificaat voor het volledige aantal wilt bekomen

□ Voor een aanvraag van een certificaat betaalt u 12,50 euro per soort.  Ingeval van levende 
geïdentificeerde specimens, kan het certificaat slechts één enkel specimen bevatten (zoals een paspoort) 

□ Betalingswijze : Een factuur ter waarde van 12.50 EURO per soort zal u worden overgemaakt.

.

□ De  aanvraag  moet  vergezeld  zijn  van  de  nodige  bewijsstukken  die  de  aflevering  van  het 
certificaat kunnen verantwoorden zoals :

О datum,  plaats  en  omstandigheden  wanneer  deze  CITES-specimens  door  u  werden 
verworven;

О identiteit en verklaring van de vorige eigenaar;
О bewijzen of getuigenissen dat de specimens sinds de opgegeven datum in uw bezit zijn;
О afstandsverklaring;
О verklaring van broedleen;
О origineel CITES certificaat van het EG land van herkomst;
О verklaring van kweek in gevangenschap (zie bijgevoegd formulier);
О originele  certificaten  van  de  ouderdieren,  enkel  bij  eerste  kweekresultaat  vereist  (bij 

voorkeur aangetekend verzenden),
Deze  originele  documenten  zullen  u  worden  teruggezonden nadat  ze  door  de dienst 
geviseerd werden.

О gele kopie van de invoervergunning;
О kopie van de factuur;
О kopie van het register voor handelaars;
О kopie van de inventaris
О …..

□ Opmerking : ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

□ Bijlage : ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
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