Gevolgen Brexit voor CITES
Het Verenigd Koninkrijk (VK) hoort niet meer bij de Europese Unie (EU). Daardoor
veranderen de regels voor in- en uitvoer van CITES beschermde soorten uit en naar het
VK. Zorg dat u hiervan op de hoogte blijft. En dat u de juiste vergunningen en
certificaten heeft. Onder CITES soorten vallen levende dieren en planten maar ook
producten daarvan.

CITES-vergunning nodig

Vanaf 1 januari 2021 veranderen de in- en uitvoerregels van het VK. Vanaf dan heeft u vaak
(andere) CITES-documenten nodig dan de documenten die u tot 2021 nodig had. Zorg daarom dat
u van tevoren de juiste documenten aanvraagt. Daarmee voorkomt u problemen bij het in- of
uitvoeren van of reizen met een CITES-soort.
Wilt u weten welke documenten u nodig heeft? Dit hangt af van de soort en wat u ermee gaat
doen. U heeft bijna altijd een vergunning nodig van Nederland en het VK. Meer informatie hierover
leest u op www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-ennatuur/handel-en-vervoer/cites-soorten-buiten-eu.
Noord-Ierland
Een uitzondering is Noord-Ierland. Het hoort bij het VK maar tot 1 januari 2025 blijven de EUregels gelden. Gaat u bijvoorbeeld een CITES-soort van Bijlage A Noord-Ierland in- of uitvoeren?
Daarvoor heeft u nog steeds een EU-certificaat nodig. Meer informatie vindt u op:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/trade_in_protected_species_en_1.pd
f. Bekijk bladzijde 5.
Op tijd aanvragen
Vraag uw vergunning op tijd aan. U vraagt deze aan op mijn.rvo.nl/cites-soorten-buiten-deeuropese-unie. Doe dit op tijd. Is de aanvraag voor uw vergunning compleet? Dan duurt de
beoordeling ongeveer 4 weken. Als de aanvraag niet compleet is, duurt het misschien langer. Voor
de aanvraag heeft u eHerkenning, DigiD en een TAN-code nodig. Heeft u dit nog niet? Houd er dan
rekening mee dat ook dit even kan duren.

Fytosanitaire certificaten

Gaat u gekweekte plantensoorten van Bijlage B uitvoeren uit de EU? Daarvoor heeft u een CITESuitvoervergunning nodig. Voor sommige soorten die gekweekt zijn hoeft dit niet. U kunt deze laten
bijschrijven op een fytosanitair certificaat. Deze bijschrijving geldt dan als CITESuitvoervergunning. Welke soorten u kunt laten bijschrijven leest u op

www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardigeproducten/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/cites---instructie-bijschrijvingfytosanitaire-certificaten.

U kunt geen rechten ontlenen aan dit blad. De informatie kan veranderen. U bent er zelf
verantwoordelijk voor dat u de laatste versie gebruikt.
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Aanvragen fytosanitaire bijschrijving
De importeur kan al een invoervergunning aanvragen in het VK voordat het fytosanitair certificaat is
afgegeven. Hij moet duidelijk aangeven dat het om een fytosanitaire bijschrijving gaat. Het VK
beoordeelt de aanvraag alvast. Heeft het VK de kopie van het fytosanitair certificaat gekregen? Dan
geeft zij de vergunning zo snel mogelijk af.
Een fytosanitair certificaat is meestal 14 dagen geldig. Het VK zal deze aanvragen misschien sneller
behandelen. We weten nog niet hoe lang die beoordeling duurt.

EU-certificaten afgegeven door VK

Heeft u een EU-certificaat? En is dit voor 1 januari 2021 afgegeven door het VK? Vanaf 1 januari
2021 is dit certificaat niet meer geldig. Ook het EU-certificaat voor meerdere overdrachten
(paspoort) is niet meer geldig.
Met deze certificaten mag u dus geen CITES-soort (ver)kopen of vervoeren. U mag het nog wel
gebruiken om te bewijzen dat u de soort legaal gekocht of gekregen heeft. Vraag voor (ver)koop
of vervoer een nieuw EU-certificaat bij ons aan. Op https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarischondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-en-vervoer/cites-soorten-binnen-eu
leest u hoe u dit doet.
Ontvangt u een CITES-soort na 1 januari 2021? Let dan ook op welk document u hierbij krijgt. Dit
mag geen EU-certificaat zijn dat is afgegeven door het VK.
Na 1 januari 2021 geeft het VK nog wel EU-certificaten af voor Noord-Ierland. Deze zijn wel geldig.

Meer veranderingen en regels bij het in- en uitvoeren

Door Brexit verandert er meer voor u. U moet bijvoorbeeld aangifte doen bij de douane. En CITESsoorten mogen alleen via aangewezen douaneposten de EU in -of uitgaan.
Aangifte doen

Gaat u een CITES-soort de EU in- of uitvoeren? U moet aangifte doen bij de douane. Dus vanaf 1
januari 2021 geldt dit ook voor het VK. Meer informatie hierover staat op
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane.
Douaneposten

Een CITES-soort die u de EU in -of uitvoert moet via een douanepost. U kunt hiervoor in Nederland
langs alle douaneposten. Maar met levende dieren kunt u alleen langs aangewezen posten. Dit geldt
voor levende beschermde dieren die voor de handel zijn en voor CITES-huisdieren en CITESdierentuindieren. De contactgegevens van de douaneposten vindt u op
ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en.
Gaat u levende dieren invoeren? Dit mag alleen via de douaneposten op de luchthavens Schiphol en
Maastricht Aachen. Via de douaneposten op deze luchthavens mag u levende dieren ook uitvoeren.
Dit uitvoeren mag ook via de haven van Rotterdam/Vlaardingen. Ook in het VK is een aantal
(lucht)havens waar u CITES-soorten kan in- en uitvoeren. Een lijst hiervan staat op
www.gov.uk/guidance/trading-cites-listed-species-through-uk-ports-and-airports-after-brexit. Let er
op dat de (lucht)havens in Nederland en het VK op elkaar aansluiten.
In- of uitvoer verboden of beperkt

U mag sommige CITES-soorten niet in- of uitvoeren vanuit of naar landen buiten de EU. Die mag u
daarom vanaf 2021 ook niet meer het VK in- of uitvoeren. Meer informatie hierover vindt u op
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-enU kunt geen rechten ontlenen aan dit blad. De informatie kan veranderen. U bent er zelf
verantwoordelijk voor dat u de laatste versie gebruikt.
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natuur/handel-en-vervoer/cites-soorten-buiten-eu.
Voor sommige diersoorten en producten daarvan zijn veterinaire beperkingen. En soms gelden voor
planten en producten van planten invoerverboden of fytosanitaire beperkingen. Meer informatie
staat op de website van de NVWA. U vindt uitleg over veterinaire beperkingen op
www.nvwa.nl/onderwerpen/import-van-dieren-en-producten-van-dierlijke-oorsprong. Uitleg over de
invoerverboden of fytosanitaire beperkingen vindt u op www.nvwa.nl/onderwerpen/import-plantengroenten-fruit-plantaardige-producten.

Regels in het VK

Vanaf 1 januari 2021 heeft het VK eigen wetten en regels. Dus ook op veterinair en fytosanitair
gebied. Zorg dat u weet wat de regels zijn voor de in -en uitvoer van CITES-soorten. Dit vraagt u op bij
het VK. Bekijk ook het document The Border with the European Union. Dit vindt u op
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/92514
0/BordersOpModel.pdf. Informatie over CITES leest u vanaf bladzijde 48.

Nieuws over Brexit volgen

Wilt u het nieuws over Brexit blijven volgen? Dat kan op www.brexitloket.nl. Of schrijf u in voor
onze CITES-nieuwsbrief op www.rvo.nl. Wij werken deze webpagina ook bij als er nieuws is.
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