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FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 
DG LEEFMILIEU 

Dienst AMSZ - Cel CITES – cites@health.fgov.be 
Victor Hortaplein 40/10  

1060 Brussel 

 

 

AANPASSINGEN AAN CITES BIJLAGEN – nieuwe maatregelen 
 
Op de 18e Conferentie der Partijen (CoP18) van CITES, die is doorgegaan van 17 tot 29 augustus in Genève, 
Zwitserland, werden wijzigingen voor de opname van soorten in de Bijlagen I en II van het CITES-verdrag 
goedgekeurd. Dit houdt in dat er beslist werd om het beschermingsniveau van een aantal reptielen, amfibieën en 
vissen aan te passen. 
 
Deze wijzigingen aan het internationale beschermingsniveau zullen van kracht gaan op 26 november 2019. De 
wijzigingen aan de Bijlagen A en B van de Verordening (EG) 338/97, die het CITES-verdrag toepast binnen de 
Europese Unie, zullen zo snel mogelijk aangepast worden (publicatiedatum Europees Staatsblad momenteel nog 
niet gekend). 
 
In de tabel in bijlage kan u alvast een overzicht terugvinden van alle wijzigingen per klasse (zoogdieren, vogels, 
reptielen, etc.). 
 
We hebben eveneens de maatregelen in de omzendbrief opgenomen die u moet nemen indien u dieren (of delen of 
afgeleide producten) houdt van soorten die vanaf 26 november 2019 zullen opgenomen worden in Bijlage I van CITES 
(Bijlage A van Verordening (EG) 338/97) en Bijlage II  van CITES (Bijlage B van Verordening (EG) 338/97). 
 
 

Nieuwe soorten op Bijlage A/I 

 
De meest opmerkelijke nieuwe soorten: de zwarte kroonkraanvogel (Balearica pavonina), de sterschildpad 
(Geochelone elegans), en verschillende soorten hagedissen.  
 
Deze soorten zullen vanaf 26 november 2019 van het hoogste niveau van bescherming genieten waardoor de 
internationale handel in deze dieren, afkomstig uit het wild, verboden wordt. Hieronder vindt u de voorwaarden 
waaraan moet voldaan zijn om deze dieren in uw bezit te kunnen houden, ermee te kweken, aan te kopen of te 
verkopen, of andere vormen van commerciële activiteiten mee te doen. 
 
Deze bepalingen hebben betrekking op alle specimens van de betrokken soort: zowel levende dieren, dode dieren 
(kadaver, opgezette dieren, eieren) of delen daarvan (schedels, skeletten, huid, veren, etc.) als hun producten. In 
deze omzendbrief gebruiken we de term “dier” (verwijzend naar een levend dier) omdat dit het meest van 
toepassing is, maar andere specimens zijn eveneens van tel. 
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Heeft u reeds één of meerdere van deze dieren in uw bezit en wilt u deze gewoon in uw bezit blijven 
houden? 

 
Dan moet u:  

1/ Een inventaris indienen (via www.citesinbelgie.be; zie instructiebrief die later verstuurd zal worden) 

waarmee u aangeeft dat u dit/deze dier(en) in uw bezit heeft vóór 26 november 2019. 

Hierbij moet volgende informatie gegeven worden:   

✓ Gegevens van de kweker/winkel/vorige eigenaar van het dier 

✓ Datum van verwerving 

✓ Chipnummer of ringnummer indien aanwezig, anders foto van het dier (volledig dier in profiel, en 

detailfoto van de kop) 

 

2/ Indien de soort reeds vóór 26 november 2019 opgenomen was op Bijlage B/II, dient u een bewijs 

van legale mee in te dienen met uw inventaris (overdrachtsverklaring, factuur, oude foto’s, gele kopij 

van de invoervergunning die door de douane werd afgestempeld, …). Indien u dit bewijs niet heeft, zal 

uw dossier geval per geval bekeken worden. 
 

Deze inventaris moet u ten laatste op 25 januari 2020 online indienen via www.citesinbelgie.be. 

 

Let op: de goedgekeurde inventaris dient enkel voor het wettig houden van de dieren die erop vermeld 

staan. 

 

Indien u uw dier wenst te verkopen, moet u hiervoor eerst een certificaat aanvragen (zie volgend item). 

Als u een certificaat aanvraagt, is het indienen van een inventaris niet noodzakelijk. 
 

http://www.citesinbelgie.be/
http://www.citesinbelgie.be/
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Heeft u reeds één of meerdere van deze dieren in uw bezit en wilt u hiermee kweken of deze 
verhandelen? 

 

Dan moet u: 

 

1/ Een Europees certificaat aanvragen vooraleer u het dier kan verkopen of te koop kan aanbieden 

of ermee kan kweken. Deze aanvraag dient u in via onze online database (www.citesinbelgie.be 

doorklikken naar “online loket”).  

 

Ter ondersteuning van uw aanvragen moet u ook uw bewijs van legale herkomst indienen (dit voor 

soorten die reeds in Bijlage B/II waren opgenomen). Dit kan in de vorm van een 

overdrachtsverklaring, factuur, referentie naar invoervergunning, oude foto’s die kunnen aantonen 

van wanneer het dier in uw bezit was. Indien u geen afdoende bewijs van legale herkomst heeft voor 

een soort die reeds op CITES was opgenomen, raden wij u aan om contact op te nemen met de 

dienst. Uw dossier zal dan geval per geval bekeken worden. 

 

2/ Een Europees certificaat, geldig voor alle mogelijke commerciële activiteiten binnen de EU, kan 

maar afgeleverd worden als het dier permanent en uniek gemerkt is. Deze identificatie kan door 

een vaste gesloten pootring met een uniek nummer (voor levende of opgezette vogels) of door een 

microchip (voor andere levende of opgezette dieren). Indien de soort niet gechipt kan worden (vb. 

omdat dit volgens uw dierenarts niet mogelijk is omwille van de grootte van het dier (vb. kleine 

levende reptielen) (attest van de dierenarts is vereist) of omdat het om een huid, skelet, … gaat) kan 

de dienst CITES u een beperkt, transactie-specifiek certificaat afleveren. Dit wil zeggen dat u het 

specimen kan verkopen maar dat de volgende eigenaar dit enkel kan indien hij een nieuw 

certificaat aanvraagt. Op deze manier wordt de traceerbaarheid en dus de legale handel beter 

gecontroleerd.   

 

3/ Een register van binnenkomst (aankoop en geboorte) en vertrek (verkoop en sterfte) 

systematisch bijhouden en aanvullen. Het model van register van binnenkomst en vertrek kan u 

opvragen bij de dienst CITES (cites@health.fgov.be) of downloaden op onze website 

(www.citesinbelgie.be). Dit is niet vereist voor personen die slechts over één beschermd CITES-dier 

beschikken. 

 
 

http://www.citesinbelgie.be/
mailto:cites@health.fgov.be
http://www.citesinbelgie.be/


4 
 

Wilt u in de toekomst zo’n dier aankopen binnen België of binnen de Europese Unie? 

 

Dan moet u: 

1/ Een geldig Europees certificaat eisen van uw leverancier vooraleer u het dier aankoopt: check 

hierbij of het gaat om een certificaat dat geldig is voor commerciële activiteiten (bovenaan rechts) 

waarbij er geen beperkingen zijn die de verkoop aan uzelf zouden verbieden (lees de speciale 

opmerkingen onderaan het certificaat in vak 20).  

 

2/ Check ook dat de identificatie vermeld op het Europees certificaat overeenkomt met het 

specimen dat u aankoopt. Bij twijfel kan u altijd de dienst CITES contacteren (cites@health.fgov.be). 

 

3/ Een register van binnenkomst (aankoop en geboorte) en vertrek (verkoop en sterfte) 

systematisch bijhouden en aanvullen. Het model van register van binnenkomst en vertrek kan u 

opvragen bij de dienst CITES (cites@health.fgov.be) of downloaden op onze website 

(www.citesinbelgie.be). Dit is niet vereist voor personen die slechts over één beschermd CITES-dier 

beschikken. 
 

 

Wilt u dergelijke dieren verhandelen buiten de Europese Unie (invoer in de EU of (weder)uitvoer uit de 

EU)? 

 

Dan moet u: 

1/ Tijdig een aanvraag indienen om een CITES-invoer of (weder)uitvoervergunning te bekomen. U 

kan deze online aanvragen via www.citesinbelgie.be (doorklikken naar “online loket”). 

 

2/ Een register van binnenkomst (aankoop en geboorte) en vertrek (verkoop en sterfte) 

systematisch bijhouden en aanvullen. Het model van register van binnenkomst en vertrek kan u 

opvragen bij de dienst CITES (cites@health.fgov.be) of downloaden op onze website 

(www.citesinbelgie.be). Dit is niet vereist voor personen die slechts over één beschermd CITES-dier 

beschikken. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:cites@health.fgov.be
mailto:cites@health.fgov.be
http://www.citesinbelgie.be/
mailto:cites@health.fgov.be
http://www.citesinbelgie.be/
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Nieuwe soorten op Bijlage B/II 

 
Enkele voorbeelden van soorten die opgenomen zullen worden op de internationale Bijlage II en Europese Bijlage B 
zijn de giraf (Giraffa camelopardalis), de luipaardgekko’s (Goniurosaurus spp.), de tokeh gekko (Gecko gecko) en de 
zwarte leguanen (Ctenosaura spp.).  
 
Deze soorten zullen vanaf 26 november 2019 van een hoger beschermingsniveau genieten waardoor de 
internationale handel in deze dieren gereguleerd wordt. Hieronder vindt u de voorwaarden waaraan moet voldaan 
zijn om deze dieren in uw bezit te kunnen houden, ermee te kweken, aan te kopen of te verkopen, of andere vormen 
van commerciële activiteiten mee te doen. 
 
Deze bepalingen hebben betrekking op alle specimens van de betrokken soort: zowel levende dieren, dode dieren 
(kadaver, opgezette dieren, eieren) of delen daarvan (schedels, skeletten, huid, veren, etc.) als hun producten. In 
deze omzendbrief gebruiken we de term “dier” (verwijzend naar een levend dier) omdat dit het meest van 
toepassing is, maar andere specimens zijn eveneens van tel. 
 
 

Heeft u reeds één of meerdere van deze dieren in uw bezit en wilt u deze gewoon in uw bezit blijven 
houden? 

 
Dan kan u:  

➢ Een vrijwillige melding doen (via www.citesinbelgie.be; zie aparte instructiebrief die later verstuurd 

zal worden) waarmee u aangeeft dat u dit/deze dier(en) in uw bezit heeft van vóór deze nieuwe 

wetgeving van kracht is. Hierbij kan volgende informatie ingegeven worden:   

✓ Gegevens van de kweker/winkel/vorige eigenaar van het dier 

✓ Datum van verwerving 

✓ Chipnummer of ringnummer indien aanwezig, anders foto van het dier (volledig dier in profiel, 

en detailfoto van de kop) 

 

Deze vrijwillige melding moet u ten laatste op 25 januari 2020 online indienen via www.citesinbelgie.be. 
 

http://www.citesinbelgie.be/
http://www.citesinbelgie.be/
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Heeft u reeds één of meerdere van deze dieren in uw bezit en wilt u hiermee kweken of deze 
verhandelen? 

 

Dan kan u: 
Een vrijwillige melding doen (via www.citesinbelgie.be; zie aparte instructiebrief die later verstuurd zal 

worden)  waarmee u aangeeft dat u dit/deze dier(en) in uw bezit heeft van vóór deze nieuwe wetgeving 

van kracht is. Hierbij kan volgende informatie ingegeven worden:   

✓ Gegevens van de kweker/winkel/vorige eigenaar van het dier 

✓ Datum van verwerving 

✓ Chipnummer indien aanwezig, anders foto van het dier (volledig dier in profiel, en detailfoto van 

de kop) 

Dan moet u: 
1/ Bij toekomstige verkoop van dergelijke dieren een bewijs van legale herkomst opstellen en 

overhandigen aan de nieuwe eigenaar. U kan steeds met onze dienst contact opnemen om een 

voorbeeldexemplaar te verkrijgen. 

 

2/ Een register van binnenkomst (aankoop en geboorte) en vertrek (verkoop en sterfte) 

systematisch bijhouden en aanvullen. Het model van register van binnenkomst en vertrek kan u 

opvragen bij de dienst CITES (cites@health.fgov.be) of downloaden op onze website 

(www.citesinbelgie.be). Dit is niet vereist voor personen die slechts over één beschermd CITES-dier 

beschikken. 
 

 

Wilt u in de toekomst zo’n dier aankopen binnen België of binnen de Europese Unie? 

 

Dan moet u: 

1/ Een bewijs van legale herkomst eisen van uw leverancier vooraleer u het dier aankoopt: check 

hierbij of alle noodzakelijke informatie over de herkomst van het dier vermeld staat. Indien het dier 

geïdentificeerd is (pootring, microchip) dient de identificatie vermeld te worden op de 

overdrachtsverklaring of factuur. Voor een model van overdrachtsverklaring kan u altijd de dienst 

CITES contacteren (cites@fgov.health.be). 

 

2/ Een register van binnenkomst (aankoop en geboorte) en vertrek (verkoop en sterfte) 

systematisch bijhouden en aanvullen. Het model van register van binnenkomst en vertrek kan u 

opvragen bij de dienst CITES (cites@health.fgov.be) of downloaden op onze website 

(www.citesinbelgie.be). Dit is niet vereist voor personen die slechts over één beschermd CITES-dier 

beschikken. 

 
 

 

http://www.citesinbelgie.be/
mailto:cites@health.fgov.be
http://www.citesinbelgie.be/
mailto:cites@fgov.health.be
mailto:cites@health.fgov.be
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Wilt u dergelijke dieren verhandelen buiten de Europese Unie (invoer in de EU of (weder)uitvoer uit de 

EU)? 

 

Dan moet u: 

1/ Tijdig een aanvraag indienen en een CITES-invoer of (weder)uitvoervergunning bekomen. U kan 

deze online aanvragen via www.citesinbelgie.be (doorklikken naar “online loket”). 

 

2/ Een register van binnenkomst (aankoop en geboorte) en vertrek (verkoop en sterfte) 

systematisch bijhouden en aanvullen. Het model van register van binnenkomst en vertrek kan u 

opvragen bij de dienst CITES (cites@health.fgov.be) of downloaden op onze website 

(www.citesinbelgie.be). Dit is niet vereist voor personen die slechts over één beschermd CITES-dier 

beschikken. 

 

http://www.citesinbelgie.be/
mailto:cites@health.fgov.be
http://www.citesinbelgie.be/
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Nieuwe soorten op Bijlage C/III  

 
Met deze oplijsting vragen de landen van oorsprong om hulp bij het controleren van de handel in specifieke 
soorten. De soorten die opgenomen zullen worden zijn met name de endemische gecko-soorten in Cuba zoals 
dwerggecko’s en Anolishagedissen. 
 

Heeft u reeds één of meerdere van deze dieren in uw bezit en wilt u deze gewoon in uw bezit blijven 
houden, kweken of deze verhandelen? 

Of wilt u in de toekomst zo’n dier aankopen binnen België of binnen de Europese Unie? 

Voor deze soorten opgelijst in Bijlage C/III is het niet noodzakelijk om over een bewijs van legale herkomst te 
beschikken bij aankoop of verkoop binnen de EU. Ook bij het kweken zijn er geen documenten vereist. 

 

Wilt u dergelijke dieren verhandelen buiten de Europese Unie (invoer in de EU of (weder)uitvoer uit de 

EU)? 

 

Dan moet u: 

1/ Tijdig een aanvraag indienen en een CITES-invoer of (weder)uitvoervergunning bekomen. U kan 

deze online aanvragen via www.citesinbelgie.be (doorklikken naar “online loket”): 

✓  Invoer in de EU: voorleggen van een kennisgeving van invoer (te downloaden en zelf in 
te vullen uit onze online database www.citesinbelgie.be) + (weder)uitvoervergunning van 
het land van oorsprong of een oorsprongscertificaat van andere landen. 

✓ (weder)uitvoer uit de EU: voorleggen van een Europees CITES-uitvoervergunning  
 

 
Samenvattende tabel 

 

STATUS Invoer in België (Weder)uitvoer buiten EU Transactie binnen EU 

Bijlage A 
 

Invoervergunning (Weder)Uitvoervergunning EG Certificaat 

Bijlage B Invoervergunning 
behalve afwijking 

(Weder)Uitvoervergunning  Bewijs van legale 
oorsprong 

Bijlage C Kennisgeving van invoer (Weder)Uitvoervergunning  geen 

Bijlage D Kennisgeving van invoer geen geen 

 

http://www.citesinbelgie.be/
http://www.citesinbelgie.be/

