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CoP 15 in Qatar: schaken op meerdere borden tegelijk 
De 15e Conference of Parties (CoP) van het CITES-verdrag had in maart het warme Qatar als 
vergaderlocatie gekozen. In zestien dagen tijd bespraken de 176 deelnemende landen daar heel wat 
voorstellen over de handel in bedreigde planten en dieren. Dat schaakspel leidde soms tot verhitte 
discussies.  
  
Marcel van Nijnatten van het Ministerie van LNV, vertegenwoordiger van de CITES Management 
Autoriteit, vertelt dat Nederland de in Qatar behandelde voorstellen al een half jaar eerder 
binnenkreeg. �Dan begint het politieke schaakspel op meerdere borden. Neem als voorbeeld de 
handel in een bepaalde soort boomkikkers. Eerst bepalen we het Nederlandse standpunt, dat in de 
Kamer wordt besproken. Daarna gaan we op Europees niveau verder. De Europese Commissie 
brengt namelijk een gezamenlijk standpunt uit. Uiteindelijk krijgen we de Conferentie met alle 176 
vertegenwoordigende landen. Je begrijpt dat een besluit niet zomaar genomen is.� 
  
Hoe zag zo�n dagje op de conferentie in Qatar er uit? Marcel: �De zestien dagen duurden letterlijk 
van zeven uur �s ochtends tot tien uur �s avonds. We konden onmogelijk bij alle besprekingen 
aanwezig zijn. Wie van de Nederlandse delegatie gaat vandaag waar naar toe? Kunnen onze 
Engelse collega�s anders bij dat overleg aanschuiven? En wie behandelt de Kamervragen die 
tussendoor worden gesteld? Dat vergde dus veel overleg.� 
  
Marcel vervolgt met een uitleg over de opzet van de conferentie. �De voorstellen zijn in twee 
zogenoemde comités besproken. In comité 1 behandelden we voorstellen over soorten, zoals het 
voorstel voor een handelsverbod in de blauwvintonijn en het voorstel om de ijsbeer op de lijst van 
beschermde soorten te plaatsen. In comité 2 kwamen overige zaken, zoals budgettering, 
handhaving, elektronische vergunningverlening en internethandel, aan bod.�  
  
Wat is er zoal besloten in Qatar? Marcel: �Dat de voorstellen voor de blauwvintonijn en de ijsbeer 
het niet hebben gehaald, is bij iedereen wel bekend. Daar hebben de media veel aandacht aan 
besteed. Minder �hot� maar zeker ook belangrijk is de beslissing dat handelaren voortaan ook een 
vergunning moeten aanvragen voor de handel in een aantal boomkikkers en salamanders. Dit is 
slechts een tipje van de sluier, er is zo veel gebeurd. In comité 1 zijn maar liefst 47 voorstellen 
ingediend. En in comité 2 zijn nog eens 67 agendapunten behandeld. Je kunt de resoluties bekijken 
op www.cites.org.� 
  
Wat gaat er nu met die besluiten gebeuren? �De komende maanden gaat de Europese Unie alle 
besluiten naar Europese wetgeving vertalen. Vervolgens passen we dit toe op nationaal niveau. Ik 
verwacht dat we de nieuwe CITES-verordeningen in de zomer in Nederland kunnen toepassen.�  
  
Is er een groot verschil met twee jaar geleden, toen Nederland de CoP 14 in Den Haag 
organiseerde? Marcel: �Wat nu nog meer speelt, is de vraag hoe we moeten omgaan met de 
commerciële en de politieke belangen. Het is een handelsverdrag over beschermde planten en 
dieren; jaarlijks gaan daar gigantische bedragen in om.� 
 
U leest meer over CoP15 op www.cites.org, kies �Conference of the Parties�.  

http://www.cites.org/
http://www.cites.org/


 

 
Wijzigingen in Appendices van CITES 
Tijdens de 15e Conference of the Parties (CoP15) hebben veel voorstellen het niet gehaald. Een 
aantal soorten worden wel op een (andere) Appendix van CITES opgenomen. In sommige gevallen 
wordt de annotatie aangepast. Hieronder vindt u een overzicht. Let op: De voorstellen zijn vrij 
vertaald. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. 
 
 
Soort 
 

 
Aangenomen voorstel1 

 
MAMMALIA 
 

 
ZOOGDIEREN 

Canis lupus - wolf Toevoeging van een annotatie: �Uitgezonderd zijn de 
gedomesticeerde vorm (Canis lupus familiaris) en de dingo 
(Canis lupus dingo)� 

 
AVES 
 

 
VOGELS 

Anas oustaleti � Marianen-
eend 

Verwijderen van Appendix I 

 
REPTILIA 
 

 
REPTIELEN 

Crocodylus niloticus - 
Nijlkrokodil 

Verplaatsen van de Egyptische populatie van Appendix I naar 
Appendix II. Toevoeging aan de annotatie: �met een nul-quotum 
voor export voor commerciële doeleinden�.  

Crocodylus moreletii - 
bultkrokodil 

Verplaatsen van de populaties van Mexico en Belize van 
Appendix I naar Appendix II. Toevoeging aan de annotatie: �met 
een nul-quotum voor de export van wilde specimens voor 
commerciële doeleinden�. 

Ctenosaura bakeri - Baker's 
Spiny-tailed Iguana 

Opname in Appendix II 

Ctenosaura oedirhina - 
Queiroz's Spiny-tailed Iguana 

Opname in Appendix II 

Ctenosaura melanosterna - 
Honduran Paleate Spiny-
tailed Iguana 

Opname in Appendix II 

Ctenosaura palearis - 
Guatemalan Spiny-tailed 
iguana 

Opname in Appendix II 

Neurergus kaiseri � Luristan 
beeksalamander 

Opname in Appendix I 

 
AMPHIBIA 
 

 
AMFIBIËN 

Agalychnis spp. Opname in Appendix II 
 
INSECTA 
 

 
INSECTEN 

Dynastes satanas Opname in Appendix II 

                                                        
1 De voorstellen zijn vrij vertaald. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.  



 
 
PLANTAE 
 

 
PLANTEN 

Operculicarya hyphaenoides Opname in Appendix II 
Operculicarya pachypus Opname in Appendix II 
CACTACEAE spp. en alle 
soorten met annotatie #1 

Het verwijderen van annotaties #1 en #4 en het vervangen van 
beiden met de volgende nieuwe annotatie voor plantensoorten 
die op Appendix II zijn opgenomen:  
 
Alle delen en afgeleiden, behalve: 
- zaden, (inclusief zaadknoppen van Orchidaceae), sporen en 

pollen (inclusief pollinia). De uitzondering is niet van 
toepassing op zaden van Cactaceae spp. geexporteerd vanuit 
Mexico en op zaden van Beccariophoenix madagascariensis 
en Neodypsis decaryi geëxporteerd uit Madagascar; 

- invitrozaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare 
voedingsbodem die in steriele recipiënten worden 
getransporteerd; 

- gesneden bloemen van kunstmatige gekweekte planten; 
- vruchten en delen en afgeleiden hiervan van verwilderde of 

kunstmatig gekweekte planten van de genussen Vanilla 
(Orchidaceae) en van de familie Cactaceae; 

- losse stengelleden, bloemen, en delen en producten daarvan 
van verwilderde of kunstmatig gekweekte exemplaren van 
Opuntia subgenus Opuntia en Selenicereus (Cactaceae); 

- eindproducten van Euphorbia antisyphilitica die verpakt en 
klaar voor detailhandel zijn. 

 
Het aanpassen van voetnoot 6 als volgt:  
Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden 
en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van 
toepassing:  
- Hatiora x graeseri  
- Schlumbergera x buckleyi  
- Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncate 
- Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncate 
- Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncate 
- Schlumbergera truncata (cultivars)  
- Cactaceae spp.: de kleurmutanten die zijn geënt op de 

volgende onderstammen: Harrisia �Jusbertii�, Hylocereus 
trigonus of Hylocereus undatus  

- Opuntia microdasys (cultivars). 
Zygosicyos pubescens Opname in Appendix II 
Zygosicyos tripartitus Opname in Appendix II 
Euphorbia misera Verwijderen van Appendix II 
Aniba rosaeodora Toevoegen aan Appendix II met de volgende annotatie: �Betreft 

stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt 
hout en essentiële oliën, met uitzondering van eindproducten 
die verpakt zijn en klaar voor de verkoop.� 

ORCHIDACEAE spp. op 
Appendix I 

Wijziging van de annotatie voor de soorten op Appendix I als 
volgt: 
Verwijderen van de huidige annotatie:  
�Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering 
van: invitrozaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare 
voedingsbodem die in steriele recipiënten worden 
getransporteerd;� 
Vervangen door de volgende annotatie: 
�Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering 

http://www.cites.org/
http://www.minlnv.nl/hetlnvloket


van: invitrozaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare 
voedingsbodem die in steriele recipiënten worden 
getransporteerd, alleen als de specimens voldoen aan de 
definitie van �kunstmatig gekweekt� zoals overeengekomen bij 
de Conference of the Parties. 

Beccariophoenix 
madagascariensis 

Opname in Appendix II van de zaden 

Neodypsis decaryi Opname in Appendix II van de zaden 
Adenia olaboensis Opname in Appendix II 
Orothamnus zeyheri Verwijderen van Appendix II 
Protea odorata Verwijderen van Appendix II 
Cyphostemma elephantopus Opname in Appendix II 
Cyphostemma montagnacii Opname in Appendix II 
Bulnesia sarmientoi Opname in Appendix II, met de volgende annotatie: 

�Betreft stammen of blokken, planken, vellen fineer, 
gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten.� 

 
U vindt de originele samenvatting op de internationale website van CITES: www.cites.org. Deze 
wijzigingen gaan op 23 juni 2010 in. De Europese Soortenlijst zal in de periode daarop worden 
aangepast en gepubliceerd. Wij brengen u vanzelfsprekend op de hoogte als het zo ver is.  
 
Heeft u één van de bovenstaande soorten in uw bezit? En vraagt u zich af wat deze besluiten voor u 
betekenen? Neem dan contact met ons op.  
 

 
Nieuwe infobladen  
In de afgelopen periode hebben wij verschillende infobladen gepubliceerd.  
 
TIP! Algemene toelichting CITES  
In dit infoblad leest u hoe u CITES werkt. Verder leest u hoe u er achter komt op welke Bijlage en 
Appendix een soort staat. Tot slot kunt u met handige stroomschema�s uitvinden wanneer u welke 
vergunningen of certificaten nodig heeft. 
 
Invoer en (weder)uitvoer 
Dit infoblad is vernieuwd. U vindt in dit infoblad meer informatie over de verschillende soorten 
vergunningen en hoe u een vergunning aanvraagt. 
 
EG-certificaten 
In dit nieuwe infoblad leest u wat EG-certificaten zijn. Ook leest u hoe u een geldig EG-certificaat 
herkent en hoe u een EG-certificaat aanvraagt.  
 
Meldplicht op uw vergunning 
Op sommige invoervergunningen zetten wij een meldplicht. Wat dit precies betekent, leest u in dit 
infoblad.  
 
U vindt de infobladen terug op onze website www.minlnv.nl/hetlnvloket, kies �vergunning en 
ontheffing�, �CITES�, en daarna �infobladen�.  
 

 
Contactinformatie 
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Of heeft u andere vragen over CITES? U kunt het CITES-
bureau bereiken op de volgende manieren: 
 
Telefoon 
U kunt op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur bellen met Het LNV-Loket:  
0800 -22 333 22 (voorkeurtoets 5). Vanuit het buitenland: +31 592 332958.  
 
 



Post (ook voor het toesturen van aanvraagformulieren) 
Dienst Regelingen / CITES-bureau 
Postbus 19530 
2500 CM  Den Haag 
 
E-mail 
cites@minlnv.nl 
 
Fax 
070-37 86 139. Vermeld duidelijk op uw fax dat deze bestemd is voor het CITES-bureau. 
 
Internet 
Kijk ook eens op de website van het LNV-loket voor meer informatie over CITES. Ga naar 
www.minlnv.nl/hetlnvloket en kies voor �Vergunning en ontheffing�, �CITES�.  
 

 

mailto:cites@minlnv.nl
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