Sancties

Contactgegevens

Inbreuken op de CITES wetgeving kunnen bestraft worden
met boetes tot 50.000 euro en een gevangenisstraf van
6 maanden tot 5 jaar.

Dienst CITES

cites@milieu.belgie.be
02 524 74 21 of 26
www.citesinbelgie.be

Milieuvergunning
Voor het houden van papegaaien is het mogelijk dat u
een milieuvergunning moet hebben. Meer informatie kan
u vragen bij de milieudienst of de milieuambtenaar van
uw gemeente.

Dienst Dierenwelzijn

Wat doet CITES?

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de
Voedselketen

Ook afgeleide producten en
delen van dieren en planten
zoals pluimen, eieren,
opgezette dieren, … vallen
onder de CITES conventie.
Voor sommige soorten
is de handel volledig
verboden, andere soorten
kunnen onder bepaalde
voorwaarden verhandeld
worden. Meer informatie
vindt u op
www.cites.org.
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kweken en
verhandelen

iec@favv.be
02 211 82 11
www.favv.be
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De CITES conventie (Convention on International Trade
of Endangered Species) is in 1975 in het
leven geroepen om ervoor te zorgen
dat de handel in bepaalde soorten
het voorbestaan van deze dieren
en planten in het wild niet in
het gedrang brengt. CITES biedt
bescherming aan meer dan
34 000 dieren- en
plantensoorten.

dierenwelzijn@vlaanderen.be
09 276 20 60
www.lne.be/themas/dierenwelzijn

Papegaaien

Wettelijke
verplichtingen
in het kader van CITES

Papegaaien zijn prachtige kleurrijke vogels. Bijna
alle papegaaien worden beschermd door de
CITES conventie. Er zijn dus een aantal wettelijke
verplichtingen waaraan u moet voldoen als u
papegaaien wil kweken of verhandelen.

Ik wil papegaaien kweken
Welke formulieren / attesten heb ik nodig?
Alle vogels die op de CITES Bijlage A staan (zie verder in
deze brochure) moeten met een uniek nummer geringd
worden. Voor elk jong van een Bijlage A soort heeft u een
CITES certificaat nodig.
Voor elke kweek moet u een verklaring van kweek
indienen bij de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Wanneer u
voor de eerste keer met een koppel kweekt, moet u ook
de originele CITES certificaten van het ouderpaar indienen,
zodat dit paar als kweekkoppel kan worden geregistreerd.
Wanneer u kweekt met papegaaien van Bijlage A of B
moet u ook een register bijhouden van binnenkomst
(geboorte en aankoop) en vertrek (verkoop en gestorven).
Dit register bewaart u op de plaats waar u de vogels
houdt, en dit tot 5 jaar na de laatste inschrijving.

Ik wil papegaaien (ver)kopen
Binnen de EU

Welke formulieren / attesten heb ik nodig?
Aan- of verkopen van Bijlage A vogels kan enkel met een
CITES certificaat.
Voor het aan- of verkopen van Bijlage B vogels heeft u een
bewijs van legale herkomst nodig: dat kan onder andere
een factuur, overdrachtsverklaring, …
zijn.
Wanneer u vogels van Bijlage A
of B verhandelt, moet u ook een
register bijhouden van binnenkomst
(aankoop) en vertrek (verkoop).
Dit register bewaart u op de plaats
waar u de vogels houdt, en dit tot 5 jaar na de laatste
inschrijving.
Er zijn wel enkele uitzonderingen voor soorten die zich
gemakkelijk in gevangenschap voortplanten. De lijst van
deze soorten vindt u op www.gezondheid.belgie.be >
Dieren en planten > Bedreigde dieren en planten > CITES
en ik > Voor amateur- en commerciële kwekers: bijlage 4

Buiten de EU

Welke formulieren /
attesten heb ik nodig?
Als u papegaaien van
Bijlage A of B wil in-of
uitvoeren, heeft u een
in-en uitvoervergunning
nodig van de dienst CITES.
Wanneer u vogels van Bijlage A of B verhandelt, moet u
ook een register bijhouden van binnenkomst (aankoop)
en vertrek (verkoop). Dit register bewaart u op de plaats
waar u de vogels houdt, en dit tot 5 jaar na de laatste
inschrijving.
Opgelet: Voor het invoeren van papegaaien hebt u
daarnaast een invoermachtiging en gezondheidscertificaat
nodig. Die kan u aanvragen bij het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Andere commerciële activiteiten met
papegaaien
Welke formulieren / attesten heb ik nodig?
Wanneer u papegaaien van Bijlage A wil uitwisselen
met andere kwekers (broedleen), wil transporteren voor
verkoop, aan een handelaar of kweker wil schenken, of te
koop aanbieden, heeft u altijd een geldig CITES certificaat
nodig. U heeft dit uiteraard ook nodig voor commerciële
activiteiten via internet.
Voor papegaaien van Bijlage B die commercieel gebruikt
worden, moet er een bewijs van legale herkomst
Hoe kan ik CITES documenten bekomen?
Aanvragen voor het bekomen van CITES certificaten of CITES
in-en uitvoervergunningen kunnen ingediend worden via
onze online databank. Deze kan u terugvinden op onze
website: www.citesinbelgie.be -> toegang tot de CITES
databank
Hoe lang duurt de procedure en hoeveel kost ze?
Het behandelen van aanvragen voor CITES certificaten duurt
minimum 1 maand en kost €20 per certificaat.
Het behandelen van aanvragen voor in- en
uitvoervergunningen duurt minimum 7 werkdagen en kost
€30 per soort.
Waar kan ik de formulieren van het register van
binnenkomst en vertrek vinden?
Deze kan u terugvinden op onze website:
www.citesinbelgie.be.

voorgelegd kunnen worden (bvb. aankoopfactuur,
overdrachtsverklaring, …

Staat mijn vogel op Bijlage A of
Bijlage B?
Bijlage A
Bijlage A bevat alle dier- en plantensoorten die met
uitsterven worden bedreigd, en waarvan het overleven
door handel kan worden beïnvloed. Deze soorten worden
het strengst beschermd en mogen slechts in uitzonderlijke
omstandigheden verhandeld worden.

Bijlage B
Bijlage B bevat alle dier- en plantensoorten die niet
onmiddellijk met uitsterven bedreigd worden, maar
dit wel kunnen worden als de handel hierin niet wordt
gereguleerd.

Hoe weet ik op welke Bijlage mijn papegaaien
staat?
Om te weten te komen op welke Bijlage een dier- of
plantensoort wordt vermeld, kan u dit opzoeken op de
WCMC-UNEP Species Database (www.unep-wcmc.org
-> UNEP-WCMC Species Database). U kan soorten zowel
via hun alledaagse als via hun wetenschappelijke naam
opzoeken.

Andere vereisten
Indien u vragen heeft over de huisvestingsnoden
van specifieke papegaaiensoorten, kan u de dienst
Dierenwelzijn contacteren (contactgegevens op het einde
van deze folder). In elk geval moeten zowel dierentuinen
als handelaars specifieke opgelegde normen naleven. Als
u hier meer over wilt weten, kan u hiervoor terecht op
www.lne.be/themas/dierenwelzijn -> Voor professionals
(asielen, kwekerijen, ...) -> Meer voor professionals ->
dierentuinen.

