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Infoblad 
Algemene toelichting CITES 
 

 

Dit infoblad is voor iedereen die wil weten wat CITES precies inhoudt.  

In dit infoblad leest u: 

- wat CITES is 

- hoe CITES internationaal, Europees en nationaal werkt 

- hoe u erachter komt of een soort beschermd is 

- welke vergunningen of certificaten u nodig heeft 

- waar u terecht kunt met uw vragen 

 

 

Wat is CITES? 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) is 

een overeenkomst tussen 180 landen en is sinds 1975 van kracht. CITES regelt de 

wereldwijde handel in ongeveer 5.000 beschermde diersoorten en 30.000 beschermde 

plantensoorten. Onder CITES vallen levende en dode dieren of planten en (afgeleide) 

producten hiervan. De regels gelden dus ook voor bijvoorbeeld de veren of een opgezet 

exemplaar van een beschermde vogel, of voor het schild van een schildpad. 

 

Voor sommige soorten is de handel verboden, in andere gevallen zijn er vergunningen of 

certificaten nodig. Met het systeem van vergunningen en certificaten wordt de handel 

nauwlettend in de gaten gehouden. Sinds de ondertekening van de CITES-overeenkomst is 

geen enkele soort die door CITES wordt beschermd uitgestorven. De overeenkomst is 

daarmee een van de meest succesvolle internationale overeenkomsten op het gebied van 

soortenbescherming.  

 

Hoe werkt CITES? 
Internationaal 

De internationale handel in CITES-soorten werkt via een vergunningenstelsel. Bij de 

overeenkomst zijn een aantal appendices (bijlagen) vastgesteld: Appendix I, II en III. In 

deze appendices zijn de bedreigde soorten genoemd, die onder de regels van CITES vallen. 

I Op Appendix I staan soorten die met uitsterven bedreigd worden. Commerciële 

handelingen met deze soorten zijn in principe niet toegestaan.  

II Appendix II vermeldt soorten die niet (direct) met uitsterven worden bedreigd, maar 

die in deze situatie kunnen raken wanneer de handel niet gereguleerd en 

gecontroleerd wordt. Ook soorten die veel op een andere bedreigde soort lijken staan 

op deze Appendix. 

III Op Appendix III staan soorten die op verzoek van een lidstaat op de lijst zijn 

geplaatst, omdat zij deze nationaal hebben beschermd.  
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Europees 

De regels uit de CITES-overeenkomst zijn uitgewerkt in een aantal Europese verordeningen. 

Deze verordeningen hebben rechtstreekse werking. Dit betekent dat u direct beroep kunt 

doen op deze regels. 

 

Op Europees niveau heeft u te maken met de volgende wet- en regelgeving: 

- Basisverordening 

- Uitvoeringsverordening 1 

- Uitvoeringsverordening 2 

- Soortenlijst 

- Schorsingsverordening 

 

Basisverordening (Verordening (EG) nr. 338/97)  

In de Basisverordening staan: 

- de regels voor de invoer, uitvoer, wederuitvoer en doorvoer van CITES-plichtige 

soorten; 

- de verbodsbepalingen met betrekking tot (commerciële) activiteiten binnen het 

grondgebied van de Europese Unie. U kunt hierbij denken aan activiteiten zoals koop, 

verkoop en tentoonstellen voor de handel;  
- een aantal basisregels met betrekking tot de handhaving op nationaal niveau;  

- de rechtsgrondslag voor de verschillende organen die zich op Europees en nationaal 

niveau met CITES bezighouden. 

 

Uitvoeringsverordening 1 (Verordening (EG) nr. 865/2006) 

De eerste Uitvoeringsverordening bevat gedetailleerde regels over de uitvoering van de 

Basisverordening, bijvoorbeeld welke merktekens u moet gebruiken en binnen welke termijn 

wij uw aanvraag moeten afhandelen. Daarnaast krijgt u uitleg over de verschillende 

begrippen. Denk bijvoorbeeld aan wanneer er sprake is van in gevangenschap gefokte en 

geboren dieren of kunstmatig gekweekte planten. 

 

Uitvoeringsverordening 2 (Verordening (EU) nr. 792/2012) 

De tweede Uitvoeringsverordening bevat de voorschriften voor het papier en de lay-out van 

de vergunningen en certificaten. 

 

Soortenlijst (Verordening (EU) nr. 1320/2014)  

De Soortenlijst is een bijlage bij de Basisverordening en wordt meestal twee keer per jaar 

bijgewerkt. De Soortenlijst noemt de beschermde soorten in vier bijlagen: Bijlagen A tot en 

met D. De Soortenlijst lijkt veel op de Appendices, maar wijkt op een aantal punten af.  

A. Op Bijlage A staan alle Appendix I-soorten. Ook staan hier een aantal Appendix II-

soorten op. Daarnaast zijn hierin soorten opgenomen die bijvoorbeeld streng 

beschermd worden door andere Europese richtlijnen. Dit hoeven niet altijd CITES-

soorten te zijn.  

B. Bijlage B bestaat grotendeels uit Appendix II-soorten. 

C. Bijlage C bestaat grotendeels uit Appendix III-soorten. 

D. Bijlage D bevat soorten die niet bij CITES beschermd zijn. Door opname op deze 

bijlage wordt de invoer van deze soorten in de Europese Unie in de gaten gehouden. 

 

Schorsingsverordening (Verordening (EU) nr. 2015/736)  

In de Schorsingsverordening staan de soorten die u niet in de Europese Unie mag invoeren. 

De handel in deze soorten is tijdelijk stopgezet, hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. 
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Als gevolg van deze maatregel mogen wij geen invoervergunningen afgeven. U vindt de 

nieuwste Schorsingsverordening op ons klantportaal.  

 

CITES in Nederland 

De Europese Verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing in Nederland. Daarom is het 

niet meer nodig om deze regels in nationale wetgeving op te nemen. Voor zover op Europees 

niveau de verplichtingen uit de CITES-overeenkomst niet zijn uitgewerkt, zijn ze terug te 

vinden in de Flora- en faunawet. U moet hierbij met name denken aan de naleving en 

strafbaarstelling van de CITES-regels.  

 

De Flora- en faunawet bevat een aantal maatregelen over het bezit van beschermde 

diersoorten die verdergaan dan de EU-verordeningen. Daarnaast zijn extra regels over het 

voeren van een administratie en het ringen van gefokte vogels in de Flora- en faunawet 

vastgelegd.  

 

Nederlandse CITES autoriteiten 

Net als alle andere lidstaten van de CITES-overeenkomst heeft Nederland een Management 

Autoriteit en een Wetenschappelijke Autoriteit aangewezen. De CITES Management 

Autoriteit is onder meer verantwoordelijk voor de afgifte van de vergunningen en 

certificaten. In Nederland staat de Management Autoriteit bekend als het CITES-bureau. De 

Wetenschappelijke Autoriteit heeft de belangrijke taak om vast te stellen of de invoer of 

uitvoer van een bepaalde zending niet schadelijk is voor de instandhouding van de soort in 

het wild. De CITES Wetenschappelijke Autoriteit is in Nederland bekend onder de naam 

Wetenschappelijke Autoriteit CITES Nederland.    

 

 
Op welke Appendix en Bijlage staat een soort? 
Als u wilt weten op welke Appendix en Bijlage een soort staat heeft u de wetenschappelijke 

naam nodig. Weet u niet wat de wetenschappelijke naam is? Ga dan eerst zelf op onderzoek 

uit. U kunt dit bijvoorbeeld navragen bij de fokker of een vereniging waar u lid van bent. Of 

informeer bij een natuurhistorisch museum of dierentuin.  

 

Een wetenschappelijke naam bestaat uit twee delen: het genus en de soort.  

 

Voorbeeld 1: wetenschappelijke soortnaam 

De leeuw behoort tot:  

- genus:  Panthera (panterkatten of brulkatten) 

- soort:   leo 

De wetenschappelijke naam van de leeuw is dus Panthera leo. 

 

Als u de wetenschappelijke soortnaam weet, kunt u de bijbehorende Appendix en Bijlage op 

de volgende manieren opzoeken: 

- in de Soortenlijst 

- in de online Species+ database: www.speciesplus.net   

 

Let op: in de Soortenlijst wordt een specifieke soort niet vermeld als de gehele familie of het 

gehele genus waaronder de soort valt al als beschermd is opgenomen.  
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Voorbeeld 2: zoeken in de Soortenlijst 

U zoekt in de Soortenlijst naar de Panthera leo, de leeuw. De leeuw is niet met name 

genoemd in de Soortenlijst. Wel staat in de Bijlage B-kolom het volgende: 

 

“Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. 

Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze 

verordening niet van toepassing)” 

 

De Panthera leo valt onder de familie Felidae (katachtigen). Hij staat niet in de 

Bijlage A-kolom genoemd. Ook is de leeuw niet gedomesticeerd. De Panthera leo 

staat dus op Appendix II en Bijlage B. 

 

Soms is het ook belangrijk om te weten om welke ondersoort het gaat. Neem bijvoorbeeld 

de Aziatische leeuw, dus Panthera leo persica. Deze is strenger beschermd dan de 

(Afrikaanse) leeuw, Panthera leo. 

 

Voorbeeld 3: zoeken in de Soortenlijst 

De Aziatische leeuw, Panthera leo persica, staat in de Bijlage A-kolom genoemd: 

 

“Panthera leo persica (I)” 

 

De Panthera leo persica staat dus op Appendix I en Bijlage A. 

 

Als u een paar keer de online Species+ database heeft gebruikt, zult u merken dat dit 

gemakkelijker zoekt. Bij verschillen tussen de database en de Soortenlijst is de Soortenlijst 

leidend.  

 

Voorbeeld 4: zoeken in de Species+ database 

Ga naar http://www.speciesplus.net We willen in dit voorbeeld weten op welke 

Appendix en Bijlage de dubbele geelkop amazone (Amazona ochrocephala oratrix) 

staat. 

1. Vul in het zoekscherm (een deel van) de naam Amazona ochrocephala oratrix  

in. 

2. De volgende tekst verschijnt: Amazona oratrix (Amazona ochrocephala 

oratrix). Het feit dat de wetenschappelijke naam Amazona ochrocephala oratrix 

tussen haakjes achter Amazona oratrix verschijnt, houdt in dat dit een 

synoniem is van de geaccepteerde soortnaam Amazona oratrix. 

3. Klik op de gevonden soort. U komt zo op de pagina met informatie over de 

gekozen soort. 

 

Onder de soortnaam is de naamgever van de soort weergegeven en de taxonomische 

indeling van de soort. Uit de taxonomische indeling kunt u bijvoorbeeld opmaken tot 

welke familie of orde de soort behoort. 

 

Onder het tabblad ‘LEGAL’ vindt u informatie over het beschermingsniveau van de 

gekozen soort. De Appendix vindt u onder ‘CITES Listing’ en de Europese bijlage 

waarop de soort is opgenomen onder ‘EU Listing’. De Amazona oratrix staat op 

Appendix I en Bijlage A. 

 

Onder het tabblad ‘NAMES’ vindt u de gewone namen van de soort in de beschikbare 
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talen. Daarnaast vindt u hier eventuele synoniemen van de geaccepteerde 

wetenschappelijke soortnaam. 

 

In sommige gevallen is er sprake van een annotatie. Een annotatie geeft uitzonderingen op 

het beschermingsniveau of nadere uitleg. In het voorbeeld hieronder wordt de Species+ 

database gebruikt. In de Soortenlijst staan de annotaties achter een soortnaam aangegeven 

met een ‘#’ en een numeriek getal of een numeriek getal tussen haakjes. 

 

Voorbeeld 5: zoeken met de Species+ database 

Ga naar http://www.speciesplus.net. We willen in dit voorbeeld weten of er een 

CITES-vergunning nodig is voor invoer van houten strijkstokken, gemaakt van de 

soort pernambuk (Caesalpinia echinata). 

 

1. Vul in het zoekscherm (een deel van) de naam Caesalpinia echinata in. 

2. Klik bij de zoekresultaten op de soort Caesalpinia echinata. U komt zo op 

de pagina met informatie over de gekozen soort. 

3. U komt direct op het tabblad ‘LEGAL’ waar u informatie over het 

beschermingsniveau van de gekozen soort vindt. De Appendix vindt u 

onder ‘CITES Listing’ en de Europese bijlage waarop de soort is opgenomen 

onder ‘EU Listing’. 

4. Deze soort staat op Appendix II en Bijlage B. In het vak met ‘notes’ staat 

een verwijzing naar de volgende tekst (vertaald):  

“Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen fineer, met 

inbegrip van niet-afgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage 

van strijkstokken voor muziekinstrumenten.” 

 

Omdat een strijkstok een afgewerkt artikel is, valt dit product niet onder de 

beschreven annotatie. Strijkstokken van deze houtsoort zijn dus niet beschermd 

bij CITES. U heeft geen vergunningen nodig voor invoer.  

 

 

Kunt u een soort niet terugvinden in de Soortenlijst of met de online database? Of twijfelt u? 

Neem dan contact met ons op.  
 

 

Welke vergunningen/certificaten? 
In het vorige hoofdstuk van dit infoblad heeft u gelezen hoe u erachter komt op welke 

Appendix en Bijlage een soort staat. Om te bepalen of u een vergunning of certificaat nodig 

heeft, kunt u gebruik maken van de hierna beschreven stroomschema’s. Door deze schema’s 

te doorlopen komt u er snel achter of u mogelijk een vergunning of certificaat nodig heeft. 

Vrijstellingen en uitzonderingen zijn niet in dit schema opgenomen. 

 

Let op: u kunt geen rechten aan deze stroomschema’s ontlenen. 
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Invoer 

We spreken van invoer als u een specimen van buiten de Europese Unie in Nederland 

binnenbrengt. Bijvoorbeeld als u een zending planten van China naar Nederland laat 

versturen. Hieronder vindt u het stroomschema voor invoer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Als het om dieren of planten met oorsprongscode C of D gaat, kunt u stap 1 overslaan en 

eerst een (weder)uitvoervergunning aanvragen bij het land van uitvoer. Als het om dode 

specimens gaat die worden wederuitgevoerd, kunt u stap 1 eveneens overslaan. Na afgifte 

van de (weder)uitvoervergunning door het land van (weder)uitvoer, kan de definitieve 

invoervergunning in Nederland worden aangevraagd.  

1.Uitvoervergunning en/of Verklaring 
van oorsprong  

2.Invoervergunning (NL) 

INVOER Bijlage A 

Bijlage B 

Bijlage C 

Bijlage D 

Appendix I 

Appendix II 

Appendix III  

Niet-CITES 

1.Voorlopige Invoervergunning (NL)* 
2.Uitvoervergunning (land van uitvoer) 
3.Definitieve invoervergunning (NL) 

1.Uitvoervergunning (land van uitvoer) 
2.Invoervergunning (NL) 

Invoervergunning (NL) 

Appendix II 

Appendix III  

Niet-CITES 

1.Uitvoervergunning (land van 

uitvoer) 
2. Invoervergunning (NL) 

1.Uitvoervergunning en/of 

Verklaring van oorsprong  
2. Invoervergunning (NL) 

Invoervergunning (NL) 

Appendix III  

Niet-CITES 

1.Uitvoervergunning en/of 

Verklaring van oorsprong 
2.Kennisgeving van invoer (NL) 

Kennisgeving van invoer (NL) 

Kennisgeving van invoer (NL) Niet-CITES 
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(Weder)uitvoer 

We spreken van uitvoer als u een specimen dat oorspronkelijk uit de Europese Unie komt 

buiten de Europese Unie brengt. Bijvoorbeeld: u wilt een havik die in Duitsland is gefokt 

naar de Verenigde Arabische Emiraten sturen. Of u wilt in Nederland gekweekte 

sneeuwklokjes naar Zwitserland exporteren.  

 

Komt het specimen dat u wilt uitvoeren oorspronkelijk niet uit de Europese Unie? Dan 

spreken we van wederuitvoer. Bijvoorbeeld: u wilt een jachttrofee van een bruine beer 

afkomstig uit Rusland naar de Verenigde Staten sturen.  

 

Hieronder vindt u de stroomschema’s voor uitvoer en wederuitvoer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Als het om dieren of planten met oorsprongscode C of D gaat, kunt u eerst een uitvoervergunning en 

daarna een invoervergunning aanvragen. De stappen zijn dan dus andersom. 

** U leest meer over fytosanitaire certificaten in ons infoblad ‘Fytosanitaire certificaten’.  

UITVOER Appendix I / 

Bijlage A 

Appendix II / 

Bijlage A of B 

Appendix III / 

Bijlage A, B of 
C  

1. Invoervergunning (land van 

invoer)* 
2. Uitvoervergunning (NL) 

1. Uitvoervergunning (NL) 

2. Vraag na of invoervergunning nodig 
is bij land van invoer 

1. Uitvoervergunning (NL) 

2. Vraag na of invoervergunning nodig 
is bij land van invoer 

Kan de plantensoort bijgeschreven 

worden op een fytosanitair certificaat? ** 

Nee/n.v.t. Ja 

Fytosanitair certificaat 

(Plantenziektekundige 
Dienst) 

Niet-CITES/ 

Bijlage A, B of 
C  

1. Uitvoervergunning (NL) 

Niet-CITES/ 

Bijlage D  

Geen vergunningen nodig 
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* Als het om dieren of planten met oorsprongscode C of D gaat, kunt u eerst een 

wederuitvoervergunning en daarna een invoervergunning aanvragen. De stappen zijn dan dus 

andersom. 

 

 

 

1. Wederuitvoervergunning 

(NL) 

2. Invoervergunning (land 

van invoer) 

 

WEDER-

UITVOER 

Appendix I / 
Bijlage A 

Appendix II / 
Bijlage A of B 

Appendix III / 

Bijlage A, B of 
C 

Gaat het om een levend specimen? 

1. Wederuitvoervergunning (NL) 

2. Vraag na of invoervergunning nodig 

is bij land van invoer 

 

1. Wederuitvoervergunning (NL) 

2. Vraag na of invoervergunning nodig 
is bij land van invoer 

1. Invoervergunning (land van 

invoer)* 
2. Wederuitvoervergunning (NL) 

Ja Nee 

Niet-CITES / 
Bijlage D 

Geen vergunningen nodig 
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Handel binnen de Europese Unie 

Als u binnen het grondgebied van de Europese Unie (overwegend) commerciële handelingen 

gaat verrichten met een CITES-soort, heeft u mogelijk een EU-certificaat nodig. Doorloop het 

volgende stroomschema om hier achter te komen.  

 

Let op: Ook voor handelingen binnen Nederland heeft u een EU-certificaat nodig! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDEL BINNEN 

DE EUROPESE 

UNIE 

Bijlage A 

Bijlage B 

EU-certificaat 

Kan de legale herkomst 
worden aangetoond? 

Nee 

Ja Bijlage C 

Bijlage D Geen EU-certificaat nodig 
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Vragen 
Heeft u na het lezen van dit infoblad nog vragen? Wij helpen u graag. U kunt op 

verschillende manieren contact met ons opnemen. 

 

Telefoon 

U kunt ons bellen op 088 042 42 42 (keuzemenu optie 1--> optie 5). U belt tegen lokaal 

tarief. 

 

Post 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland / CITES-bureau 

Postbus 40225 

8004 DE  Zwolle 

 

Contactformulier  

Ga naar www.rvo.nl » Neem contact op met RVO.nl » Contactformulier 

 

E-mail CITES-bureau 

cites@rvo.nl 

 

Internet 

Kijk ook eens op ons klantportaal voor meer informatie over CITES. Ga naar www.rvo.nl 

 


