
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melding 

Oorsprongsverklaring 
Bloembollen en planten 
 
• Met dit formulier geeft u een verklaring af over de 

herkomst van bloembollen en/of planten.  
• Voeg deze melding bij uw aanvraag voor een CITES-

uitvoervergunning of CITES-wederuitvoercertificaat. 
• Meer informatie vindt u in de toelichting en op 

mijn.rvo.nl of neem telefonisch contact met ons op: 
088 042 42 42 (lokaal tarief). 

        

 

 

form
uliernum

m
er 

1  Uw gegevens 
1.1 Vul één van deze nummers 

in: uw KvK-nummer, 
burgerservicenummer (BSN) 
of relatienummer. 
> Geef aan welk nummer u 
invult. 

      

  KvK-nummer 

  BSN 

  Relatienummer 

 
    1.2 Vul hier uw gegevens in. 

 
Naam         

 Postcode        

  Huisnummer        

   

2  Herkomst bloembollen en/of planten 
2.1   Op welke partij bloembollen 

en/of planten heeft deze 
oorsprongsverklaring 
betrekking? Vermeldt het 
aantal en de soort. 

Aantal       

  Soort 
(wetenschappelijke naam) 

       

   

   2.2  Geef hier aan wat de 
herkomst van de partij 
bloembollen en/of planten is 
en vul de betreffende 
gegevens in. 
 
> Wanneer van toepassing, 
voeg een kopie bij van de 
CITES-invoervergunning of 
het Fytosanitair certificaat 
 
 

 De partij is de Europese Unie binnengebracht onder dekking van een CITES-
invoervergunning 

   Nummer CITES 
invoervergunning 

       

    Datum van afgifte 
 

       

   Afgegeven door 
 

       

   De partij is de Europese Unie binnengebracht met gebruikmaking van een  
fytosanitair certificaat 

   Nummer Fytosanitair 
certificaat  

       

   Datum van afgifte        

   Afgegeven door 
 

      

  De partij is kunstmatig in de Europese Unie gekweekt 

  Firma       

   Adres       

   Vestigingsplaats       

    Land       
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                           2 van 2 

                                                     

3  Ondertekening 
3.1 Onderteken het formulier en 

voeg het eventueel met 
bijbehorende bijlage, bij uw 
aanvraag voor een CITES-
uitvoervergunning of CITES-
wederuitvoercertificaat. 

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld.  

 Naam         

  Datum        

  Handtekening 

 

 
 

 

 

Toelichting  

“Kunstmatig in de Europese Unie zijn gekweekt overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) 865/2006” 

betekent het volgende.  
 
Het gaat in dit geval om kunstmatig gekweekte planten van bijlage A, B of C alsmede delen en afgeleide 
producten daarvan.  

 

Artikel 56 van die verordening stelt: 

Een specimen van een plantensoort wordt uitsluitend beschouwd als zijnde kunstmatig gekweekt als ten 
genoegen van een bevoegde administratieve instantie, welke overleg pleegt met een bevoegde 
wetenschappelijke autoriteit van de betrokken lidstaat, is aangetoond dat aan de volgende vereisten is 
voldaan:  

a) het betreft een plant of een afgeleid product van een plant, die in gecontroleerde omstandigheden is 
opgekweekt uit een zaad, stek, fragment, weefselcallus of ander plantenweefsel, spore of ander 
vermeerderingsstadium;   

b) het kweekmateriaal werd samengesteld en wordt in stand gehouden overeenkomstig de definitie in artikel 
1, punt 4 bis van Verordening (EG) 865/2006;  

d) zowel de onderstam als de ent zijn kunstmatig gekweekt zoals bepaald onder a) en b), indien het geënte 
planten betreft.  

 

Voor de toepassing van punt a) gelden als gecontroleerde omstandigheden: een niet-natuurlijk, in sterke 
mate door menselijke ingrepen bepaald milieu, waarbij onder meer maar niet uitsluitend kan worden gebruik 
gemaakt van grondbewerking, bemesting, onkruidbestrijding, bevloeiing of op aankweek gerichte handelingen 
zoals verpotting, verspening en bescherming tegen ongunstige weersomstandigheden.   

 

Hout en andere delen of afgeleide producten van bomen afkomstig uit monocultuuraanplantingen worden 
beschouwd als zijnde kunstmatig gekweekt in de zin van lid 1. 

 

Op het aanvraagformulier moet in vak 13 (Herkomst) het volgende worden ingevuld: 

 

A voor kunstmatig gekweekte planten van de bijlagen B en C en voor niet- commerciële doeleinden 
kunstmatig gekweekte planten van bijlage A, alsmede delen en afgeleide producten daarvan. 

 

D voor 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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