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Wijziging tarief bezitsontheffing 

Voor sommige dieren heeft u naast een EG-certificaat ook een bezitsontheffing nodig. Deze 

bezitsontheffing is vijf jaar geldig en kostte € 100. Veel particulieren hebben aangegeven dit 

bedrag te hoog te vinden, omdat zij maar een paar dieren houden waarvoor een bezitsontheffing 

nodig is.  

 

De staatssecretaris heeft zich deze kritiek aangetrokken en de hoogte van dit tarief opnieuw 

bekeken. Hij heeft besloten dit te verlagen en gelijk te trekken met het bedrag voor een EG-

certificaat, namelijk € 15. Een bezitsontheffing kost daarom sinds 1 juli 2012 ook € 15.  

 

U kunt deze wetswijziging nalezen in de Staatscourant nummer 9916 van 15 mei 2012 of via de 

volgende link: 

http://download.parlementaireinformatie.nl.s3.amazonaws.com/2012/05%20May/stcrt-2012-

9916.pdf. 

 

 

 

Commerciële in- en uitvoer van Appendix I-dieren met oorsprongscode C toegestaan 

Op CITES-vergunningen en EG-certificaten worden oorsprongscodes gebruikt. Aan de code is te 

zien of een dier of een plant uit het wild afkomstig is, gekweekt of gefokt is. Daarnaast staat op de 

vergunningen het doel van de in- of uitvoer. 

 

Oorsprongscode C en D 

Voor in gevangenschap gefokte en geboren dieren zijn in het CITES-Verdrag en de Europese 

regelgeving de codes C en D vastgelegd. Oorsprongscode D wordt gebruikt voor aantoonbaar in 

gevangenschap gefokte en geboren Appendix I-dieren die afkomstig zijn van een internationaal 

geregistreerde fokker. Voor deze dieren geldt dat zij voor commerciële doeleinden verhandeld  

mogen worden. 

 

In het verleden werd code C voor Appendix I-dieren internationaal alleen gebruikt voor niet-

commerciële doeleinden. Appendix I-dieren met oorsprongscode C mochten daarom niet voor 

commerciële doeleinden worden in- of uitgevoerd.  

 

Verandering Resolutie 12.3 

Tijdens de 15e Conference of the Parties (CoP) is Resolutie 12.3 aangepast. In de definitie van 

oorsprongscode C is de verwijzing naar niet-commerciële doeleinden verwijderd, waardoor de 

combinatie tussen de oorsprongcode C en doelcode T (‘Trade’) mogelijk is. Deze internationale 

afspraak gaat in de Europese Unie nog niet direct in, omdat deze eerst moet worden opgenomen in 



de Europese uitvoeringsverordening. Omdat deze afspraak nog niet is verwerkt, kon het CITES-

bureau nog geen uitvoervergunningen afgeven met oorsprongscode C en doelcode T. 

 

Het ziet er echter naar uit dat deze afspraak (samen met andere afspraken) spoedig in de nieuwe 

uitvoeringsverordening wordt opgenomen. Wanneer de nieuwe uitvoeringsverordening door de 

Raad wordt goedgekeurd duurt het drie maanden voordat deze afspraak van kracht wordt. 

 

Aanvragen nu al mogelijk 

Het CITES-bureau wil wat betreft deze afspraak niet wachten totdat de nieuwe 

uitvoeringsverordening in werking treedt en heeft daarom besloten deze wijziging alvast door te 

voeren. We hebben dit besluit met name genomen, omdat deze afspraak voor landen buiten de 

Europese Unie al van toepassing is. Hierdoor ontstond een onwerkbare situatie. Vanaf nu kunt u 

dus vergunningen aanvragen voor Appendix I-dieren met oorsprongscode C en doelcode T. 

 

 

 

Meerdere EG-certificaten binnen één aanvraag aanvragen 

Regelmatig  ontvangt het CITES-bureau meerdere digitale aanvragen voor EG-certificaten die door 

dezelfde aanvrager apart van elkaar zijn aangevraagd. Het is echter ook mogelijk om binnen één 

aanvraag meerdere EG-certificaten aan te vragen. Dit betekent dat u maar één keer uw TAN-codes 

hoeft in te vullen. Ook hoeft u dan maar één keer de bijlagen toe te voegen, zoals kopieën van de 

EG-certificaten van de ouderdieren. 

 

Onder het kopje ‘Sneller door uw aanvraag (kopiëren en plakken van gegevens)’ in de ‘Handleiding 

CITES digitaal’ leest u hoe u in één aanvraag meerdere EG-certificaten kunt aanvragen. De 

‘Handleiding CITES digitaal’ kunt u vinden op de website van het DR-Loket of via de volgende link: 

http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/import-export-en-handel/dossiers/dossier/cites/stap-3-

aanvragen-cites-document/digitaal-aanvragen. 

 

 

Contactinformatie 

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES? U bereikt het CITES-bureau zo:  

 

Telefoon 

U kunt op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur bellen met het DR-Loket:  

0800 - 22 333 22 (voorkeurtoets 5). Vanuit het buitenland: +31 592 33 29 58.  

 

Post  

Postbus 322 

9400 AH Assen 

 

E-mail DR-Loket (voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen) 

Ga naar www.drloket.nl » Contact » E-mail versturen. 

 

E-mail CITES-bureau 

cites@minlnv.nl 

 

Internet 

Kijk ook eens op de website van het DR-Loket voor meer informatie over CITES. Ga naar 

www.drloket.nl en kies voor Vergunning en ontheffing, CITES.  

 

 


