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EG-certificaten voor éénmalige overdracht
Mw. Mr. E. Philippi-Gho

een soort van bijlage A met het oog op verkoop vrij te
stellen van de verbodsbepalingen inzake de in art 8,
eerste lid, van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde
handelsactiviteiten, is het document bedoeld om
overdracht van het dier toe te staan.
Alleen met EG-certificaten waarop tussen blok 19 en
blok 20 is aangegeven dat het document niet
uitsluitend geldig is voor de houder genoemd in vak 1
(op oude EG-certificaten blok 19 vakje 2 is
aangekruist) mag meerdere keren worden
overgedragen.
Is in het vak tussen blok 19 en blok 20 aangegeven dat
het document uitsluitend geldig is voor de houder
genoemd in vak 1, dan mag alleen degene genoemd in
vak 1 van het EG-certificaat de handeling verrichten
die in vak 19 is aangegeven.

Voor de overdracht van dieren die zijn opgenomen op
Bijlage A bij de CITES Basisverordening is een EGcertificaat nodig. Wat belangrijk is om te weten, is dat
een EG-certificaat voor verschillende doeleinden kan
worden afgegeven. Met sommige EG-certificaten
wordt alleen aangetoond dat het dier waar het
betrekking op heeft rechtmatig is verkregen, met
sommige mag een dier slechts één keer worden
overgedragen en weer een ander EG-certificaat vormt
een soort paspoort bij het dier en geeft aan dat het
dier aan iedere opvolgende houder mag worden
overdragen zonder dat daarvoor een nieuw EGcertificaat vereist is. Er moet dus goed worden
opgelet welke handelingen met het document zijn
toegestaan.

Let erop dat de houder genoemd in vak 1 de houder
van de ontheffing is en niet de houder van het
betrokken specimen. Deze houder mag dus het dier
overdragen aan iemand anders, maar deze nieuwe
eigenaar mag dan niet verder overdragen met het EGcertificaat. Doet de nieuwe houder dit wel, dan heeft
de overdracht onrechtmatig plaatsgevonden, alsof er
geen EG-certificaat was.
Wanneer bij een controle, de aanvraag voor een
nieuw EG-certificaat of de aanvraag van een
uitvoervergunning blijkt dat het dier met een EGcertificaat voor eenmalige overdracht meerdere keren
is overgedragen, dan zal het dier in bewaring worden
genomen. Bezwaar hiertegen is zinloos.

Vak 19 (op oude documenten vak 18) van het EGcertificaat geeft aan welke handeling mag worden
verricht met het specimen waarvoor het EG-certificaat
is afgegeven. Wanneer hier is aangegeven dat het
document wordt afgegeven teneinde specimens van
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Wat gebeurd er met in bewaring genomen CITESdieren
Mw. Mr. E. Philippi-Gho

Dit betekent dat er geen kosten in mindering worden
gebracht op de kosten voor opvang die door de
overtreder moeten worden voldaan.

Regelmatig worden dieren behorende tot Bijlage A of
Bijlage B soorten in bewaring genomen, bijvoorbeeld
omdat de legale herkomst van een Bijlage B dier niet
is aangetoond of omdat een Bijlage A dier met een
EG-certificaat voor eenmalige overdracht meerdere
keren is overgedragen.

De kosten die door de overtreder moeten worden
voldaan, zijn per diersoort ingeschat. Het gaat hierbij
om een bedrag per dag dat per diersoort of diergroep
is vastgesteld. Een dergelijk bedrag kan hard oplopen,
tot vele duizenden euro’s, zeker wanneer er meerdere
dieren worden opgevangen of wanneer het gaat om
grotere dieren die meer zorg en grote huisvesting
nodig hebben. Het is dan ook van groot belang om bij
aanschaf of verkoop van dieren steeds zorgvuldig na
te gaan of aan alle verplichtingen is voldaan en
vaststaat dat het gaat om dieren met een legale
herkomst.

Wanneer een dier in bewaring wordt genomen,
gebeurd dit met een besluit tot toepassing van
bestuursdwang of spoedbestuursdwang. Het dier
wordt dan geplaatst bij een opslaghouden en daar
verzorgt totdat een nieuwe eigenaar voor het dier
gevonden is. De kosten voor de opvang worden,
volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, door
middel van een kostenbesluit in rekening gebracht bij
degene die de dieren onder zich had en/of de
overtreding heeft begaan.
Dieren die in bewaring zijn genomen, blijven niet bij
de opslaghouder. Er wordt voor deze dieren een
passende bestemming gezocht. Voor een CITES dier
geldt daarbij dat het dier alleen aan een nieuwe
eigenaar mag worden overgedragen na afgifte van
een EG-certificaat voor overdracht. Voor CITES dieren
die na onrechtmatige verkrijging of overdracht in
bewaring zijn genomen, wordt uitsluitend een EGcertificaat voor niet-commerciële doeleinden worden
afgegeven (educatie, wetenschappelijke doeleinden
of fok met het oog op behoud van de soort). Er moet
daarvoor wel eerst een positief advies worden
afgegeven door de Wetenschappelijke Autoriteit, in
Nederland de WA-NL. Pas wanneer de WA-NL een
positief advies afgeeft over de voorgenomen
bestemming, kan het EG-certificaat worden
afgegeven.
Alhoewel in de Algemene wet bestuursrecht is
bepaald dat de in bewaring genomen dieren mogen
worden verkocht of om niet worden overgedragen, en
opbrengsten in mindering worden gebracht op de
kosten voor opvang die bij de overtreder in rekening
worden gebracht, worden CITES-dieren volgens vast
beleid uitsluitend om niet overgedragen.
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Wat als je een Bijlage A dier niet kunt merken?
Mw. Mr. E. Philippi-Gho

Een Verklaring van de Minister voor het niet merken
kan worden aangevraagd bij RVO met het formulier
voor het aanvragen van een bezitsontheffing.

Voor levende Bijlage A-dieren die in gevangenschap
zijn gefokt en geboren geldt in beginsel de
verplichting dat zij worden gemerkt met een
individueel merkteken. Voor vogels is dit in principe
een naadloos gesloten pootring en voor andere
diersoorten een microchiptransponder.

Let erop dat voor niet-gemerkte Bijlage A dieren
uitsluitend EG-certificaten voor eenmalige overdracht
worden afgegeven. Wat dit betekent is uitgelegd op
pagina 1 van deze nieuwsbrief.
Vragen over de artikelen in de Natuur en Recht
nieuwsbrieven
Mochten er vragen zijn over de artikelen in de
nieuwsbrieven van Natuur en Recht, dan kunnen die
per e-mail worden gesteld via info@natuurenrecht.nl.
Vermeld in het onderwerp van de mail: vraag
Nieuwsbrief.
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Er zijn natuurlijk diersoorten die te klein of te licht zijn
om te merken met een chip of vogels waarbij men te
laat is om de dieren nog te merken met een naadloos
gesloten pootring. Wat dan?
Voor deze diersoorten geldt dat, wanneer zij niet
kunnen worden voorzien van het voorgeschreven
merkteken, een zogenaamde Verklaring van de
Minister moet worden aangevraagd.

Natuur en Recht heeft bij de vaststelling van de
inhoud van de teksten de grootst mogelijke
zorgvuldigheid betracht. Daar het hier echter
zaken betreft waarvan de interpretatie en uitleg
kan veranderen, onder andere door uitspraken
van rechtbanken en gerechtelijke colleges, sluit
Natuur en Recht iedere aansprakelijkheid wegens
onjuistheid van de inhoud en daaruit
voortvloeiende schade volledig uit.

De reden hiervoor is dat bij in gevangenschap gefokte
en geboren, ongemerkte, levende, Bijlage A dieren
geen vrijstelling van het bezitsverbod van toepassing
is als het dier niet is gemerkt. Dit gebrek kan worden
gerepareerd met een Verklaring van de Minister.
Een Verklaring van de Minister zal overigens alleen
worden verleend indien men aantoont dat een dier
vanwege lichamelijke of gedragskenmerken niet kan
worden voorzien van een merkteken, of wanneer
aannemelijk wordt gemaakt met EG-certificaten van
de ouderdieren dat een Bijlage A-vogel wel degelijk in
gevangenschap is gefokt en geboren.
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