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Infoblad 
EU-certificaten 
 

 

Waarom dit infoblad? 
Dit infoblad is voor iedereen die meer wil weten over EU-certificaten. Bent u nog niet bekend 

met CITES? Lees dan eerst het infoblad ‘Algemene toelichting CITES’. 

 

Dit infoblad gaat over handelingen binnen de Europese Unie. Meer informatie over invoer in de 

Europese Unie of (weder)uitvoer naar landen buiten de Europese Unie leest u in het infoblad 

“Invoer en (weder)uitvoer”.  

 

In dit infoblad leest u: 

-  wat de relevante wet- en regelgeving is 

-  of u een EU-certificaat nodig heeft 

-  hoe u een geldig EU-certificaat herkent 

-  hoe u een EU-certificaat aanvraagt 

-  waar u terecht kunt met uw vragen 

 

Wet- en regelgeving 
Internationaal  

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) is een 

overeenkomst tussen 183 partijen (182 landen + de Europese Unie). In deze overeenkomst zijn 

afspraken gemaakt over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Waar we 

soorten zeggen, bedoelen we niet alleen levende dieren of planten, maar ook dode dieren of 

planten of (afgeleide) producten daarvan. 

 

Inmiddels zijn meer dan 35.000 soorten bij CITES aangewezen als beschermde dier- of 

plantensoort. Deze soorten zijn niet allemaal even streng beschermd. Internationaal is een 

onderverdeling gemaakt in het beschermingsniveau met drie appendices: Appendix I, II en III. 

 

Europees 

De regels uit de CITES-overeenkomst zijn uitgewerkt in een aantal Europese verordeningen. In 

de Europese Unie zijn de soorten in verschillende bijlagen bij de Basisverordening ingedeeld: 

Bijlagen A, B, C en D. De Appendix en de Bijlage waarop een soort staat, bepaalt welke regels 

van toepassing zijn. 

 

Handel en overdracht in CITES-soorten is in principe alleen toegestaan wanneer er een 

algemene vrijstelling geldt of als een ontheffing is verleend. 

 

CITES in Nederland 

De Europese verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing in Nederland. Daarom is het niet 

meer nodig om deze regels in nationale wetgeving op te nemen. Voor zover op EU-niveau de 

verplichtingen uit de CITES-overeenkomst niet zijn uitgewerkt, zijn ze terug te vinden in de Wet 

natuurbescherming. U moet hierbij met name denken aan de naleving en strafbaarstelling van 
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de CITES-regels. De Wet natuurbescherming bevat een aantal maatregelen over het bezit van 

een aantal beschermde diersoorten, waaronder apen, katachtigen en haviken, die verder gaan 

dan de Europese verordeningen. Daarnaast zijn extra regels over het voeren van een 

administratie en het ringen van gefokte vogels vastgelegd in de wet. 

 

Heeft u een EU-certificaat nodig? 
Volgens de Basisverordening is het volgende verboden met soorten die op Bijlage A staan1: 

• aankoop 

• te koop vragen 

• te koop aanbieden 

• in bezit hebben met oog op verkoop 

• vervoeren met oog op verkoop 

• verwerving voor commerciële doeleinden 

• tentoonstellen voor commerciële doeleinden 

• gebruik met winstoogmerk en het verkopen 

 

Deze verboden gelden ook voor soorten die op Bijlage B staan, tenzij u kunt aantonen dat u 

deze volgens de geldende wetgeving heeft verkregen.  

 

Zonder toestemming van het CITES-bureau, is het daarnaast niet toegestaan om levende dieren 

van Bijlage A-soorten te vervoeren als zij niet in gevangenschap zijn geboren en gefokt. Dit 

geldt ook voor levende planten die niet kunstmatig zijn gekweekt.2 

 

Met een EU-certificaat kunt u een ontheffing krijgen van een of meerdere verboden handelingen 

binnen de Europese Unie. In Nederland noemen we dit een EU-certificaat. In andere EU-landen 

wordt dit ook wel een “EU-certificate” of “Article 10 certificate” genoemd3.  

 

Eigendomsoverdracht 

Voor CITES wordt iedere eigendomsoverdracht gezien als een commerciële handeling. Het 

maakt bij deze overdracht niet uit of u geld of een wederdienst ontvangt. Daarom heeft u bij 

overdracht van soorten die zijn opgenomen in bijlage A binnen de Europese Unie altijd een EU-

certificaat nodig. 

 

Als u van plan bent om een dier of plant te kopen, moet u zich ervan verzekeren dat de 

verkoper een geldig EU-certificaat heeft. In het hoofdstuk “Hoe herkent u een geldig EU-

certificaat?” leest u hoe u dit kunt achterhalen. 

 

Vervoer 

We spreken van vervoer als u een dier of plant binnen de Europese Unie overbrengt naar een 

andere locatie. Zoals u eerder heeft kunnen lezen heeft u toestemming nodig voor vervoer van: 

• levende Bijlage A-dieren die uit het wild afkomstig zijn (W), een onbekende herkomst 

hebben (U), die zijn grootgebracht in gecontroleerde omgeving nadat deze als ei of 

juveniel uit het wild zijn gehaald (R) of eerste generatie nakweek zijn (F); 

 

 
1 Dit staat in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 338/97. Weet u niet of uw soort op Bijlage A of B staat? Lees dan in het infoblad ‘Algemene 

toelichting CITES’ hoe u hier achter komt.  

2 Dit staat in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 338/97. 

3 Dit staat beschreven in Artikel 10 van verordening (EG) nr. 338/97). 
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• levende Bijlage A-planten die uit het wild afkomstig zijn (W) of een onbekende herkomst 

hebben (U). 

 

U mag deze dieren of planten alleen vervoeren als u hiervoor toestemming door middel van een 

EU-certificaat heeft4.  

 

Vervoert u een levend dier voor urgente veterinaire behandeling en brengt u het na de 

behandeling direct terug naar de plaats waar het zich mag bevinden? Dan hoeft u geen 

toestemming te vragen. Dit wordt overigens ook niet gezien als een overdracht. 

  

Rechtmatige verwerving 

De meeste EU-certificaten geven wij af om eigendomsoverdracht en/of vervoer toe te staan.  

In sommige gevallen is het (nog) niet nodig of mogelijk om een EU-certificaat voor vervoer of 

voor overdracht af te geven. In deze gevallen kunnen wij besluiten om een EU-certificaat voor 

rechtmatige werving af te geven. Op deze manier kan een bepaald specimen weer een 

duidelijke wettelijke basis worden gegeven. 

 

Vrijstellingen 

U heeft geen EU-certificaat nodig als u handelingen uitvoert met: 

• in gevangenschap geboren en gefokte dieren genoemd op bijlage X bij de 

Uitvoeringsverordening, inclusief hybriden daarvan. Op deze bijlage staan momenteel 

alleen een vogelsoorten. De huidige soorten vindt u in bijlage 1 van dit infoblad.  

 

• kunstmatige gekweekte Bijlage A-planten. 

 

• antieke objecten, die vóór 1947, ter vervaardiging van juwelen, decoratie, 

kunstvoorwerpen, gebruiksvoorwerpen of muziekinstrumenten in een toestand zijn 

gebracht die grondig verschilt van hun natuurlijke ruwe staat. U moet kunnen aantonen 

dat het antieke object onder die voorwaarden is verworven. Een specimen wordt alleen 

als bewerkt gezien, als het duidelijk past in één van de genoemde categorieën. Het 

object moet zijn functie vervullen zonder dat daarvoor nog snijwerk, bewerking of 

verdere afwerking nodig is. Wilt u meer weten over de specificaties van antiek? Lees dan 

het infoblad “Antiek en pre-conventie objecten”. 

 

Een voorbeeld: Slagtanden van de olifant vallen niet onder antiek. Hun toestand verschilt 

niet grondig van hun natuurlijk staat. Een beeldje dat uit ivoor gesneden is en voor het 

laatst in 1946 is bewerkt, valt wel onder de vrijstelling. 

 

• dode specimens van krokodilachtigen van Bijlage A met oorsprongscode D5, mits zij zijn 

gemerkt of op een andere wijze zijn geïdentificeerd in overeenstemming met de 

Uitvoeringsverordening. 

 

 

 
4 Dit staat in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 338/97. 

5 Dieren van bijlage A die voor commerciële doeleinden in gevangenschap zijn gefokt in het kader van een in het register van het Cites-secretariaat 

opgenomen programma overeenkomstig resolutie Conf. 12.10 (Rev. CoP15) en planten van bijlage A die voor commerciële doeleinden kunstmatig 

zijn gekweekt overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk XIII van Verordening (EG) nr. 865/2006, alsmede delen en afgeleide producten daarvan. 
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• kaviaar van Acipenser brevirostrum en de hybriden daarvan, met oorsprongscode D, mits 

de specimens zich bevinden in een recipiënt dat in overeenstemming met de 

Uitvoeringsverordening is gemerkt. 

 

Hoe herkent u een geldig EU-certificaat? 
De meeste mensen weten hoe een geldig rijbewijs of paspoort eruit ziet. Maar hoe ziet een 

geldig EU-certificaat er uit? Als u niet vaak in aanraking komt met EU-certificaten kan dit lastig 

zijn om te herkennen. Het is helaas niet mogelijk om een compleet overzicht te geven. Wel 

kunnen we u een leidraad geven. 

 

Uiterlijk van het EU-certificaat 

Een EU-certificaat dat na mei 1997 is afgegeven is geel en heeft een grijze onderdruk met 

dooreengevlochten lijnen. De lay-out van het EU-certificaat is vastgesteld in Verordening (EU) 

Nr. 792/2012. U vindt een voorbeeld hiervan in bijlage 2 bij dit infoblad. De in Nederland 

afgegeven EU-certificaten zijn voorzien van twee talen, Nederlands en Engels. 

 

Op een EU-certificaat mogen geen wijzigingen worden aangebracht. Zo is het niet toegestaan 

om een EU-certificaat te plastificeren of te perforeren. Ook mag er geen informatie op het EU-

certificaat zijn doorgehaald, gewijzigd of bijgeschreven. Het is ook niet toegestaan om stickers 

van microchiptransponders op het EU-certificaat te plakken. Alleen de CITES Management 

Autoriteit van afgifte mag correcties op een certificaat aanbrengen. Deze wijziging moet dan 

voorzien zijn van een stempel en handtekening.  

 

Omschrijving van het specimen 

Als u eerst het uiterlijk van het EU-certificaat heeft bekeken, kunt u verder naar de inhoud 

kijken.  

 

In vak 4 van het EU-certificaat staat een omschrijving van het specimen. Deze omschrijving 

moet exact overeenkomen met het specimen dat u wilt overnemen. Komt deze niet overeen, 

dan is het EU-certificaat niet meer geldig. Let er hierbij extra op of het nummer van het 

merkteken precies overeenkomt én of alle merktekens van het specimen op het EU-certificaat 

staan.  

 

Gaat u een overleden dier overnemen, maar staat op het EU-certificaat dat deze nog leeft? Dan 

mag u het dier dus niet overnemen met het huidige EU-certificaat. Het EU-certificaat moet dan 

vóór de overdracht worden aangepast.  

 

In vak 16 staat de wetenschappelijke soortnaam van het specimen. Ook deze moet uiteraard 

overeenkomen met het specimen dat u wilt overnemen. Wanneer u niet weet wat de 

wetenschappelijke naam is van het dier, dan kunt u deze zelf heel makkelijk opzoeken. In het 

infoblad “Algemene toelichting CITES” vindt u een uitgebreide beschrijving hoe u dit kunt doen. 

Twijfelt u of het dier dat u wilt overnemen een EU-certificaat moet hebben, controleer dan op 

welke Bijlage de soort staat.  

 

‘Paspoort’ of transactiespecifiek 

Klopt de omschrijving van het specimen? Kijk dan of het EU-certificaat geldig is voor de 

overdracht van de huidige houder aan u.  

 

Een EU-certificaat kan geldig zijn voor meerdere overdrachten. Dit wordt ook wel een ‘paspoort’ 

of  ‘specimenspecifiek certificaat’ genoemd. In sommige gevallen is het (nog) niet mogelijk om 
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een paspoort af te geven voor het specifieke specimen. In die gevallen wordt een EU-certificaat 

voor éénmalige overdracht af te geven. Dit certificaat wordt dan ‘transactiespecifiek’ genoemd. 

Tenslotte zijn er nog EU-certificaten die niet geldig zijn voor overdracht. 

 

Paspoort 

Een paspoort of specimenspecifiek certificaat kan in principe alleen afgegeven worden voor een 

dier dat met een naadloos gesloten pootring of microchiptransponder is gemerkt. Ook moet het 

dier minimaal F2-generatie nakweek zijn óf voor de regelgeving zijn verkregen. Een dier van F2-

generatie nakweek of verder, wordt in vak 9 met de oorsprongscode ‘C’ of ‘D’ aangegeven. Een 

dier dat voor de regelgeving is verkregen, wordt in hetzelfde vak aangegeven met de code ‘O’ 

(pre-conventie), samen met een andere oorsprongscode. Verder mag er op een paspoort maar 

één dier staan.  

 

Een CITES Management Autoriteit (in Nederland het CITES-bureau) heeft altijd de mogelijkheid 

om voor een dier dat voor een paspoort in aanmerking komt, toch een transactiespecifiek EU-

certificaat af te geven. Controleer de tekst en de aangekruiste vakken op het EU-certificaat 

daarom nauwkeurig. Bij oudere EU-certificaten staan de voorwaarden op de achterkant van het 

EU-certificaat.  

 

Transactiespecifiek 

Een EU-certificaat dat is afgegeven voor een Bijlage A-dier met de oorsprongscode W, F, R of U, 

kan alleen maar geldig zijn voor één overdracht. U mag zo’n dier alleen overnemen wanneer u 

als bestemming op het EU-certificaat staat vermeld. Daarnaast moet u bij oorsprongscode W, R 

of U een bezitsontheffing hebben om het dier te mogen houden.  

 

Voor dieren die geen naadloos gesloten ring of microchiptransponder hebben, wordt eveneens 

een transactiespecifiek certificaat afgegeven, ongeacht welke oorsprongscode zij hebben. In de 

praktijk is dit veel van toepassing op schildpadden en andere reptielen. Ongemerkte dieren mag 

u alleen overnemen van de persoon die in vak 1 van het EU-certificaat staat.  

 

In sommige gevallen heeft u voor ongemerkte nakweekdieren ook een Verklaring van de 

Minister nodig. Dit geldt voor aantoonbaar gefokte vogels van Bijlage A, die niet kunnen worden 

voorzien van een merkteken (naadloos gesloten pootring of microchip). Ook geldt dit voor eigen 

nakweek van andere gewervelde dieren van Bijlage A waarvoor (nog) geen EU-certificaat of 

vergunning is afgegeven, met uitzondering van de soorten genoemd in artikel 3.6 van de Wet 

natuurbescherming. De Verklaring van de Minister kunt u aanvragen via het onderwerp 

“Bezitsontheffing beschermde dieren” op mijn.rvo.nl.  

 

Tot slot: staat er in vak 2 of in het vak met de bijzondere voorwaarden een bestemming 

vermeld? Dan mag u het dier alleen overnemen wanneer u hier als bestemming wordt genoemd.  

 

Niet geldig voor overdracht 

In sommige gevallen is een EU-certificaat alleen afgegeven voor andere handelingen dan 

overdracht. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor educatieve doeleinden, onderzoek bij een bepaalde 

instelling of rechtmatige verwerving. Dit staat dan bij de bijzondere voorwaarden in vak 20. 

 

Twijfelt u over de geldigheid? 

Twijfelt u over de geldigheid van een EU-certificaat? Voorkom problemen achteraf en informeer 

vóórdat u overgaat tot de overname van het dier bij het CITES-bureau. Stuur een kopie van het 

EU-certificaat mee. U ontvangt meestal binnen vijf werkdagen antwoord. Soms moeten wij 



 
 

Pagina 6 van 9 

CITES-bureau – juli 2019 
 

navraag doen bij een ander land. In dit geval kan het iets langer duren. Dit laten wij u dan 

weten. 

 

Het EU-certificaat is niet geldig 

Als een EU-certificaat niet geldig is, moet deze eerst vervangen worden voordat u het dier mag 

overnemen. De huidige houder van het dier kan een vervangend certificaat bij het CITES-bureau 

aanvragen. Bij de aanvraag moet het te vervangen originele EU-certificaat worden ingeleverd. 

 

Aanvragen van een EU-certificaat 
Hieronder leest u hoe de aanvraagprocedure verloopt voor EU-certificaten. Om in aanmerking te 

komen voor een EU-certificaat is het belangrijk om de legale herkomst van de specimens aan te 

tonen. 

 

Uw aanvraag 

U kunt een EU-certificaat aanvragen via Direct regelen op mijn.rvo.nl.  

 

Volledigheid aanvraag 

Voor het beoordelen van uw aanvraag heeft het CITES-bureau in de meeste gevallen 

aanvullende gegevens nodig, bijvoorbeeld: 

 

• kopieën van de EU-certificaten of invoervergunning(en) van de ouderdieren; 

• een kopie van uw administratie; 

• aankoopbewijzen en/of overdrachtsverklaringen; 

• een kopie van uw bezitsontheffing; 

• bewijsstukken waaruit blijkt dat u het dier of de plant voor de geldende wetgeving heeft 

verkregen. 

 

Na ontvangst van uw aanvraag controleert het CITES-bureau of alle benodigde informatie 

aanwezig is. Indien nodig, vragen wij per brief aanvullende informatie bij u op. In deze brief 

staat een termijn waarbinnen u kunt reageren. Wanneer u niet reageert, loopt u het risico dat 

uw aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen. Zorg er dus voor dat u alle gevraagde 

informatie tijdig opstuurt. Wanneer u niet in staat bent de aanvullingen op tijd aan te leveren, 

vragen wij u ons hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. Aanvragen die onvolledig zijn 

en blijven, nemen we na een bepaalde termijn niet verder in behandeling.  

 

De aanvraag is volledig 

Zodra uw aanvraag volledig is bevonden, beoordeelt het CITES-bureau of u aan de voorwaarden 

voor afgifte van een EU-certificaat voldoet. In sommige gevallen vragen wij advies op bij de 

Wetenschappelijke Autoriteit CITES Nederland of een CITES Management of Wetenschappelijke 

Autoriteit van een ander land. Wij stellen u hiervan per brief op de hoogte. 

 

Besluit 

Na de volledige toetsing nemen wij een besluit. Bij een positief besluit ontvangt u het EU-

certificaat en de factuur in één envelop. Als wij uw aanvraag afwijzen, ontvangt u een brief 

waarin wij u uitleggen waarom u geen EU-certificaat krijgt.  

 

Kosten voor een EU-certificaat 

De kosten voor een EU-certificaat bedragen €15. 

 

We berekenen geen kosten als we uw aanvraag afwijzen. 
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Behandelingstermijn 

Aanvragen voor EU-certificaten handelen we binnen vier weken af. Deze termijn start op het 

moment dat wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag volledig is. In sommige gevallen hebben 

wij meer informatie van u nodig of van derden. In dit geval wordt de behandeltermijn 

opgeschort tot wij de gewenste informatie hebben ontvangen. Wij stellen u hiervan altijd op de 

hoogte. 

 
Vragen 
Heeft u na het lezen van dit infoblad nog vragen? Wij helpen u graag. U kunt op verschillende 

manieren contact met ons opnemen. 

 

Telefoon 

U kunt ons bellen op 088 042 42 42. U belt tegen lokaal tarief. 

 

Post 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland / CITES-bureau 

Postbus 40225 

8004 DE  Zwolle 

 

Contactformulier  

Ga naar www.rvo.nl » Neem contact op met RVO.nl » Contactformulier 

 

E-mail 

info@rvo.nl 

 

Internet 

Kijk ook eens op ons klantportaal voor meer informatie over CITES. Ga naar www.rvo.nl 
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Bijlage 1: Bijlage X van de Uitvoeringsverordening 

 

Aves             Vogels 

 

ANSERIFORMES        EENDACHTIGEN 

Anatidae           Eenden, ganzen en zwanen   

Anas laysanensis        Laysan-taling 

Anas querquedula        Zomertaling 

Aythya nyroca         Witoogeend 

Branta ruficollis         Roodhalsgans 

Branta sandvicensis       Hawaii-gans 

Oxyura leucocephala      Witkopeend 

 

COLUMBIFORMES        DUIFACHTIGEN 

Columbidae          Duiven 

Columba livia          Rotsduif 

 

GALLIFORMES         HOENDERACHTIGEN 

Phasianidae         Fazantachtigen 

Catreus wallichii        Wallichs fazant 

Colinus virginianus ridgwayi   Noordwest-Mexicaanse boomkwartel 

Crossoptilon crossoptilon    Witte oorfazant 

Crossoptilon mantchuricum   Bruine oorfazant 

Lophophorus impejanus     Himalaya-glansfazant 

Lophura edwardsi        Edwards’ fazant 

Lophura swinhoii        Swinhoe’s fazant 

Polyplectron napoleonis     Palawan-spiegelpauw 

Syrmaticus ellioti        Elliots fazant 

Syrmaticus humiae       Hume’s fazant 

Syrmaticus mikado       Mikadofazant 

 

PASSERIFORMES        ZANGVOGELS 

Fringillidae          Vinken 

Carduelis cucullata       Kapoetsensijs 

 

PSITTACIFORMES        PAPEGAAIACHTIGEN 

Psittacidae          Papegaaien en parkieten 

Cyanoramphus novaezelandiae  Roodvoorhoofdkakariki 

Psephotus dissimilis       Kapparkiet 
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Bijlage 2: Model van een EU-certificaat 

 

 

 


