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- Nieuwe soortenlijst 
- Chippen van vogels vereist toestemming 
- Machtiging op aanvraagformulier  
- Contactinformatie 

 
 

 
Nieuwe soortenlijst 
Met ingang van 16 augustus 2010 is de nieuwe soortenlijst (Verordening (EG) Nr. 709/2010)van 
kracht. Dit betekent dat de oude soortenlijst (Verordening (EG) Nr. 407/2009) vervalt.  
 
Soortenlijst 
Begin dit jaar is in Qatar de 15e CITES conferentie gehouden. Tijdens deze conferentie is besloten 
welke soorten worden opgenomen op de CITES appendices. Deze internationale besluiten moesten 
nog op Europees niveau vastgesteld worden. Voor u is het belangrijk om te weten dat de 
soortenlijst is aangepast. U kunt dan bij het invullen van een aanvraagformulier voor een certificaat 
of vergunning zoeken op welke Appendix en Bijlage de soort is opgenomen. De nieuwe soortenlijst 
vindt u op de website: www.minlnv.nl/loket, Ga naar Vergunning en ontheffing » CITES » Wet- en 
regelgeving » Europees. 
 
Wijzigingen  
Hieronder vindt u een overzicht van de veranderingen in de soortenlijst. De soortenlijst geldt voor 
alle lidstaten van de Europese Gemeenschap, maar elke lidstaat mag aanvullende eisen stellen. U 
kunt dit navragen bij de betreffende lidstaten. 
 
De volgende annotaties zijn aangepast: 
 
Canis lupus (wolf) 
De annotatie voor de soort Canis lupus is gewijzigd. De populaties in Spanje ten noorden van de 
Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad staan op Appendix II / 
Bijlage B. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die als Canis lupus familiaris en 
Canis lupus dingo zijn vermeld. Alle andere populaties staan op Appendix I / Bijlage A. 
 
Orchidaceae spp.(Orchideeënfamilie) 
De bepalingen van de soortenlijst zijn niet van toepassing op alle in vitro zaailingen –of 
weefselculturen (van soorten van Bijlage A) op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in 
steriele recipiënten worden getransporteerd. Maar dit geldt uitsluitend als de specimens voldoen 
aan de definitie van kunstmatig gekweekt (artikel 56 van de Uitvoeringsverordening (Verordening  
(EG) Nr. 865/2006). 
 
Annotatie #4 is uitgebreid (de uitbreidingen zijn dikgedrukt aangegeven): 
Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van: 

a) zaden (met inbegrip van zaadhulsels van Orchidaceae), sporen en pollen (met 
inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde 
zaden van Cactaceae spp. en op uit Madagaskar uitgevoerde zaden van 
Beccariophoenix madagascariensis en op Neodypsis decaryi; 

b) in vitro zaailing –en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in 
steriele recipiënten worden getransporteerd; 

c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten; 
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d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten 
van het genus Vanilla (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae; 

e) stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig 
gekweekte planten van de soort Opuntia subgenus Opuntia en Selenicereus 
(Cactaceae) en 

f) verpakte eindproducten van Euphorbia antisyphilitica die zijn klaargemaakt voor 
de detailhandel 

 
Voor Beccariophoenix madagascariensis (Manarano) en Neodypsis decaryi (driehoekspalm) geldt 
dus dat de zaden van deze soorten uit Madagaskar niet ingevoerd mogen worden zonder een 
geldige in– en uitvoervergunning.  
 
Overzicht van de aanpassingen in de soortenlijst: 
 
FAUNA 
 
Latijnse naam Gewone naam Nu op Appendix: Nu op Bijlage: 

 

Arborophila campbelli 

 

Javaanse bospatrijs 

 

Geschrapt 

 

Geschrapt 

Arbophila charltonii Groenpootbospatrijs Geschrapt Geschrapt 

Caloperdix oculeus Gevlekte bospatrijs Geschrapt Geschrapt 

Lophura erythrophthalma Kuifloze vuurrugfazant Geschrapt Geschrapt 

Lophura ignita Gekuifde vuurrugfazant Geschrapt Geschrapt 

Melanoperdix Niger Zwarte bospatrijs Geschrapt  Geschrapt 

Polyplectron inopinatum  Rothschilds pauwfazant Geschrapt Geschrapt 

Rhizothera dulitensis Hoses bospatrijs Geschrapt Geschrapt 

Rhizothera longirostris Langsnavelpatrijs Geschrapt Geschrapt 

Rollulus rouloul Roelroel of gekuifde bospatrijs Geschrapt Geschrapt 

Anas oustaleti Marianen-eend Geschrapt Geschrapt 

Crocodylus niloticus 1 Nijlkrokodil  I A 

Crocodylus moreletii 2 Bultkrokodil I A 

Neurergus kaiseri Luristan beeksalamander I A 

Ctenosaura bakeri Utila stekelstaartleguaan II B 

Ctenosaura oedirhina Roatan stekelstaartleguaan II B 

Ctenosaura melanosterna Aguandalstekelstaartleguaan II B 

Ctenosaura palearis Guatamala stekelstaartleguanen II B 

Agalychnis spp. Oogmakikikkers II B 

Dynastes satanas Satanaskever II B 

Haliotis midae Midasoor Geschrapt Geschrapt 

Physignathus cocincinus Chinese wateragaam - D 

Abronia graminea Boomalligatorhagedis - D 

Ctenosaura quinquecarinata Anegada zwarte leguaan - D 

 

                                                        
1 Alle populaties staan op Appendix I / Bijlage A, behalve de populaties van Botswana, Egypte (met een 

nulquotum voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld), Ethiopië, Kenia, 

Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, de Verenigde Republiek Tanzania (waarvoor 

een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1600 wilde specimens inclusief jachttrofeeën, naast 

de van ranching afkomstige specimens), Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in Appendix II 

en Bijlage B.  
2 Alle populaties staan op Appendix I / Bijlage A, behalve de populaties in Belize en in Mexico die in Appendix II 

/ Bijlage B zijn opgenomen, met een nulquotum voor wilde soorten die voor commerciële doeleinden worden 

verhandeld) 
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FLORA 
 
Latijnse naam Gewone naam Nu op 

Appendix: 

Nu op Bijlage: 

 

Euphorbia misera 

 

Wolfsmelk 

 

Geschrapt 

 

Geschrapt 

Protea odorata Swartland-suikerbossie Geschrapt Geschrapt 

Orothamnus zeyheri Moerasroos Geschrapt Geschrapt 

Operculicarya hyphaenoides Jabihy II B 

Operculicarya pachypus Tabily II B 

Zygosicyos pubescens Tobory II B 

Zygosicyos tripartitus Betoboky II B 

Aniba rosaeosora 3 Braziliaans rozenhout II B 

Adenia olaboensis Vahisasety II B 

Cyphostemma elephantopus Lazampasika II B 

Cyphostemma montagnacii Lazambohitra  II B 

Bulnesia sarmientoi 4 Gayak II B 

 
 

 
Chippen van vogels vereist toestemming 
Inheemse en uitheemse vogels die zijn opgenomen in Bijlage A van de Basisverordening moeten 
geringd zijn met een naadloos gesloten pootring. 
 
Het kan voorkomen dat de vogel geen ring heeft, u de verkeerde ring heeft omgedaan of de ring 
verwijderd moet worden. In zulke gevallen moet u contact opnemen met de afdeling 
Bestuursrechtelijke Handhaving CITES (via ffwet-handhaving@minlnv.nl of onderstaand postadres 
t.a.v Bestuursrechtelijk Handhaving CITES). 
 

 

 
Machtiging op aanvraagformulier 
Het CITES-bureau ontvangt regelmatig aanvraagformulieren zonder (volledig) ingevulde 
machtiging. U vindt de machtiging op de achterzijde van het aanvraagformulier. Deze moet u 
volledig invullen en ondertekenen.  Wij vragen u om uw BSN of KvK in te vullen. Ook vragen wij u 
om uw IBAN en BIC codes. Deze codes vindt u op uw rekeningafschriften en bij het 
internetbankieren.   

                                                        
3 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout en essentiële oliën, met 

uitzondering van verplakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel. 
4 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten. 

mailto:ffwet-handhaving@minlnv.nl


 4

 
 
 
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/loket en kies voor ‘Vergunning en ontheffing’, ‘CITES’. 
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