
 
 
Inwerkingtreding CoP19-soortenwijzigingen 
 
Op 23 februari 2023 gaan de meeste CoP19-soortenwijzigingen in. De CITES-Appendices worden dan 
aangepast, maar de EU Soortenlijst nog niet. Als we het hebben over de Soortenlijst, dan bedoelen we 
de EU-Bijlagen bij de Basisverordening (Verordening (EG) Nr. 338/97).  
 
Er zijn afspraken gemaakt over hoe we omgaan met de tussenperiode. Dit is de tijd tussen 23 februari 
2023 en het in werking treden van de nieuwe Soortenlijst. Deze Soortenlijst verwachten wij medio april 
2023.  
 
De volgende CoP19-soortenwijzigingen zijn uitgesteld: 

• De opname of downlisting van de volgende soorten is met 12 maanden, tot 25 november 2023, 
uitgesteld: Pycnonotus zeylanicus en Carcharhinidae spp.; 

• De opname van de volgende soorten is met 18 maanden, tot 25 mei 2024, uitgesteld: Thelenota 
spp.; 

• De opname van de volgende soorten is met 24 maanden, tot 25 november 2024, uitgesteld: 
Handroanthus spp., Roseodendron spp., Tabebuia spp. en Dipteryx spp. 

 
Bekijk alle wijzigingen in Appendices en annotaties in het complete overzicht. 
 

Invoer en (weder)uitvoer 
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de regels die voor invoer en (weder)uitvoer gelden 
vanaf 23 februari 2023. Op de pagina daarna vindt u een overzicht met de regels die gelden na ingang 
van de nieuwe Soortenlijst. 
 
Legenda bij de tabellen op de volgende pagina’s: 
 
De periode tussen 23 februari 2023 en het in werking treden van de nieuwe Soortenlijst: 
0 naar I = Soort is nieuw opgenomen op Appendix I, voorheen niet beschermd door CITES 
II/B naar I/B = Soort is geuplist naar Appendix I, en stond voorheen op Appendix II en Bijlage B 
0 naar II = Soort is nieuw opgenomen op Appendix II, voorheen niet beschermd door CITES 
I/A naar II/A = Soort is gedownlist naar Appendix II, en stond voorheen op Appendix I en Bijlage A 
III/C naar II/C = Soort is geuplist naar Appendix II, en stond voorheen op Appendix III en Bijlage C 
0 naar III = Soort is nieuw opgenomen op Appendix III, voorheen niet beschermd door CITES 
 
De periode na het in werking treden van de nieuwe Soortenlijst 
0 naar I/A = Soort is nieuw opgenomen op Appendix I én Bijlage A, voorheen niet beschermd door CITES 
II/B naar I/A = Soort is geuplist naar Appendix I én Bijlage A, maar stond voorheen op Appendix II en Bijlage B 
0 naar II/B = Soort is nieuw opgenomen op Appendix II én Bijlage B, voorheen niet beschermd door CITES 
I/A naar II/B = Soort is gedownlist naar Appendix II én Bijlage B, en stond voorheen op Appendix I en Bijlage A 
III/C naar II/B = Soort is geuplist naar Appendix II én Bijlage B, en stond voorheen op Appendix III en Bijlage C 
0 naar III/C = Soort is nieuw opgenomen op Appendix III én Bijlage C, voorheen niet beschermd door CITES 
 
 
Binnen de Europese Unie (EU) 
Binnen de EU houden wij de huidige Soortenlijst aan. Heeft u een soort die nieuw is opgenomen op  
Appendix I en die wordt opgenomen op Bijlage A? Dan heeft u pas EU-certificaten nodig zodra de 
nieuwe Soortenlijst in werking is getreden. Meer informatie over EU-certificaten vindt u bij  
Welk CITES-document heeft u nodig?  
 
Ook de merkplicht voor de nieuwe Bijlage A-soorten gaat pas gelden met het in werking treden van de 
nieuwe Soortenlijst. Voor nieuwe Bijlage B-soorten moet u vanaf dat moment de legale herkomst 
kunnen aantonen. Daarnaast moet u vanaf de nieuwe Soortenlijst ook in veel gevallen een 
administratie voeren.  
 
Meer informatie 
Meer informatie vindt u in de laatste nieuwsbrief over CoP19. Via een volgende nieuwsbrief zullen wij u 
informeren over het in werking treden van de nieuwe Soortenlijst.

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-12/Overzicht-%20gewijzigde-CITES-appendices-en-annotaties-n.a.v.-CoP19.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/cites/documenten#eu-certificaat
https://www.rvo.nl/onderwerpen/cites/documenten/administratie
https://nieuws.rvo.nl/ct/m11/k1/ZidjN9JQvP43-uAoEOOIBtnksD4s_514GYj0iYLjZvLNuc9WKrjb9MES5r-XwDGOPaebPNIBybnlWA1WoN9Ivw/HhJZe9iurzfR8IX


 

De periode tussen 23 februari 2023 tot het in werking treden van de nieuwe Soortenlijst  
 
Voor invoer of (weder)uitvoer van nieuwe of gewijzigde CITES-soorten kijken we in deze tussenperiode alvast naar de internationale Appendix.  
 
Voor invoer en (weder)uitvoer geldt in de tussenperiode het volgende: 
 

 0 naar I II/B naar I/B 0 naar II I/A naar II/A 
Invoer naar EU 
(weder)uitgevoerd 
vóór 23/2, maar 
ingevoerd vanaf 
23/2 

1. invoervergunning 
(Nederland) 

1. (weder)uitvoervergunning 
(land van uitvoer) 

2. invoervergunning 
(Nederland) 
 

1. Nog geen CITES-
documenten nodig 

1. (weder)uitvoervergunning 
(land van uitvoer) 

2. invoervergunning 
(Nederland) 

Invoer naar EU 
(weder)uitgevoerd 
vanaf 23/2 én 
ingevoerd vanaf 
23/2 

1. (weder)uitvoervergunning 
(land van uitvoer) 

2. invoervergunning 
(Nederland) 

1. (weder)uitvoervergunning 
(land van uitvoer) 

2. invoervergunning 
(Nederland) 
 

1. (weder)uitvoervergunning 
(land van uitvoer) 
 

1. (weder)uitvoervergunning 
(land van uitvoer) 

2. invoervergunning 
(Nederland) 

Uitvoer vanuit de 
EU vanaf 23/2 

1. (weder)uitvoervergunning 
(Nederland) 

2. invoervergunning (land van 
invoer) 

1. (weder)uitvoervergunning 
(Nederland) 

2. invoervergunning (land van 
invoer) 
 

1. (weder)uitvoervergunning 
(Nederland) 

2. Navragen of 
invoervergunning nodig is 
(land van invoer) 
 

1. (weder)uitvoervergunning 
(Nederland) 

2. Navragen of 
invoervergunning nodig is 
(land van invoer) 

 
 III/C naar II/C Nieuw op III 
Invoer naar EU 
(weder)uitgevoerd 
vóór 23/2, maar 
ingevoerd vanaf 
23/2 

1. (weder)uitvoervergunning of 
een certificaat van oorsprong 
(land van uitvoer) 

2. Kennisgeving van invoer 
(Nederland) 

1. Nog geen CITES-
documenten nodig 

Invoer naar EU 
(weder)uitgevoerd 
vanaf 23/2 én 
ingevoerd vanaf 
23/2 

1. (weder)uitvoervergunning 
(land van uitvoer) 

2. Kennisgeving van invoer 
(Nederland) 

1. (weder)uitvoervergunning of 
een certificaat van 
oorsprong (land van uitvoer) 

Uitvoer vanuit de 
EU vanaf 23/2 

1. (weder)uitvoervergunning 
(Nederland)  

1. (weder)uitvoervergunning 
(Nederland) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

De periode na het in werking treden van de nieuwe Soortenlijst  
 
Zodra de nieuwe Soortenlijst in werking treedt, vervalt bovenstaand schema. Het volgende schema is dan van toepassing: 
 

 0 naar I/A II/B naar I/A 0 naar II/B I/A naar II/B 
Invoer naar EU 
(weder)uitgevoerd 
vóór 23/2 

1. invoervergunning 
(Nederland) 

1. (weder)uitvoervergunning 
(land van uitvoer) 

2. invoervergunning 
(Nederland) 
 

1. invoervergunning 
(Nederland) 

1. (weder)uitvoervergunning 
(land van uitvoer) 

2. invoervergunning 
(Nederland) 

Invoer naar EU 
(weder)uitgevoerd 
ná 23/2  

1. (weder)uitvoervergunning 
(land van uitvoer) 

2. invoervergunning 
(Nederland) 

1. (weder)uitvoervergunning 
(land van uitvoer) 

2. invoervergunning 
(Nederland) 
 

1. (weder)uitvoervergunning 
(land van uitvoer) 

2. invoervergunning 
(Nederland) 

1. (weder)uitvoervergunning 
(land van uitvoer) 

2. invoervergunning 
(Nederland) 

Uitvoer vanuit de 
EU 

1. (weder)uitvoervergunning 
(Nederland) 

2. invoervergunning   
      (land van invoer) 

1. (weder)uitvoervergunning 
(Nederland) 

2. invoervergunning   
(land van invoer) 

1. (weder)uitvoervergunning 
(Nederland) 

2. Navragen of 
invoervergunning nodig is 
(land van invoer) 
 

1. (weder)uitvoervergunning 
(Nederland) 

2. Navragen of 
invoervergunning nodig is 
(land van invoer) 

 
 

 
 
 
 
 

 

Versie 20-02-2023 

 III/C naar II/B Nieuw op III/C 
Invoer naar EU 
(weder)uitgevoerd 
vóór 23/2 

1. (weder)uitvoervergunning of 
een certificaat van oorsprong 
(land van uitvoer) 

2. invoervergunning 
(Nederland) 

1. Kennisgeving van invoer 
(Nederland) 

Invoer naar EU 
(weder)uitgevoerd 
na 23/2 

1. (weder)uitvoervergunning of 
een certificaat van oorsprong 
(land van uitvoer) 

2. Invoervergunning (land van 
invoer) 

1. (weder)uitvoervergunning of 
een certificaat van oorsprong 
(land van uitvoer) 

2. Kennisgeving van invoer 
(Nederland) 

Uitvoer vanuit de 
EU 

1. (weder)uitvoervergunning 
(Nederland) 

2. Navragen of 
invoervergunning nodig is 

 

1. (weder)uitvoervergunning 
(Nederland) 
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