
EUROPESE GEMEENSCHAP
 Vergunning/certificaat 

 Invoer 
 Uitvoer 
 Wederuitvoer 
 Persoonlijk Eigendom Certificaat 

1. Uitvoerder/wederuitvoerder 
 
 
Moskou Zoo 
B.Gruzinskaya 1 
123242 Moskou 
 

 
Overeenkomst inzake de internationale handel in 
bedreigde in het wild levende dier- en 
plantensoorten 
 

4. Land van (weder)uitvoer 
 
................................................. 
 

3. Invoerder 
 
 
Amersfoort Zoo 
Zandbergenlaan 2 
3820 DC  Amersfoort 
 

5. Land van invoer 
 
…………………………………… 
 

6. Plaats waar de levende specimens van soorten van bijlage A zullen 
worden gehouden 
 
 
Amersfoort 

7. Administratieve instantie van afgifte 
 

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT  
DIENST REGELINGEN/CITES-BUREAU 
POSTBUS 19530 
2500 CM  DEN HAAG  
NEDERLAND 
 

9. Nettomassa (kg) 
39 

 

10. Hoeveelheid 
1 

13. Oorsprong 
 

11. CITES-bijlage 
III 

 

12. EG-bijlage 
A 

 D  I 
 O 

14. Doel 
E 

 
 
 
 
 
 
A 
A 
N 
V 
R 
A 
A 
G 
 
 

15. Land van herkomst 
 
................................................. 

 

 16. Nummer vergunning 
1356989 

 

17. Afgiftedatum 
26-3-2010 

8. Omschrijving van de specimens (met inbegrip van merktekens, geslacht 
en geboortedatum van levende dieren) 
 
 
geslacht:…………………………………………………………………. 
 
 
geboortedatum:…………………………………………………………. 
 
 
chipnummer:…………………………………………………………….. 
 

 
 

18. Land van laatste wederuitvoer 
n.v.t. 

 
 

19. Nummer certificaat 
n.v.t. 
 

20. Afgiftedatum 
n.v.t. 

21. Wetenschappelijke naam van de soort 
 
..................................................................................................................... 
 

22. Gewone naam van de soort 
 
..................................................................................................................... 
 

 
23. Hierbij verzoek ik om bovengenoemde vergunning/bovengenoemd certificaat te verlenen. 
Opmerkingen: 

niet van toepassing  
 
Ik voeg hierbij de vereiste bewijsstukken en verklaar dat alle gegevens met betrekking 
tot de onderhavige aanvraag naar mijn beste weten volledig en naar waarheid zijn 
ingevuld. 
 

 
 
 
 

Handtekening 
 

………………………………………………… 

Naam van de aanvrager 
 

…………………………………………………  

 
 
…......... 

 

 
 
 
 

 Aanvrager verklaart, voorzover van toepassing, dat de aangebrachte 
ring(en) naadloos is/zijn gesloten. (zie toelichting) 
 

 Aanvrager verklaart, voorzover van toepassing, dat de dieren door 
hem/haar zelf zijn gekweekt. 
 

 Aanvrager verklaart dat een aanvraag voor het specimen niet eerder 
geweigerd is. 
 
De levende dieren zullen worden vervoerd overeenkomstig de CITES-
richtlijnen inzake het vervoer en het klaarmaken voor verzending van levende 
dieren of, in het geval van luchtvervoer, overeenkomstig de door de 
internationale luchtvervoersvereniging (IATA) gepubliceerde regels inzake 
levende dieren. 

Plaats                                                                           Datum 
 

 
Let op!  Vergeet niet ook de machtiging aan de achterzijde van dit formulier te 
ondertekenen. 

Zijn er bijlagen aanwezig bij uw aanvraag? Nee 
1.       
2.       
3.       
 



EENMALIGE MACHTIGING 
Voor het ontvangen van CITES-documenten wordt een vergoeding gevraagd. Deze legesheffing heeft als doel de afgifte van de documenten kostendekkend te maken. Vul 
hiervoor onderstaande machtiging in. Pas als Dienst Regelingen dit machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend heeft ontvangen, kan de aanvraag voor een 
vergunning of certificaat in behandeling worden genomen en kan het document worden verstrekt. Dit is bepaald in de Regeling tarieven Flora- en faunawet, artikel 4. Deze wijze 
van betalen voorkomt eventuele vertraging doordat het bedrag nog niet ontvangen is. De machtiging geldt slechts voor eenmalig gebruik en dient dan ook bij elke aanvraag 
opnieuw te worden ingevuld en ondertekend. 
  
Algemene gegevens machtigingsverlener: 

 
Naam: 

 
n.v.t. 

  
Adres: n.v.t. 
    

Postcode en plaats: n.v.t.  n.v.t. 
    

Telefoonnummer: n.v.t.  
    

Rekeningnummer: n.v.t. 
 
De afschrijving zal daags na afgifte van het in deze aanvraag bedoelde CITES-document plaatsvinden. Wordt een CITES-document aangevraagd, maar niet verleend, dan zal 
er ook geen bedrag van uw rekening worden afgeschreven. Er is geen recht van terugboeking. Indien u het niet eens bent met de afschrijving dan dient u contact op te nemen 
met Het LNV Loket (0800-2233322).  
  
Door Dienst Regelingen te verstrekken vergunning/ce rtificaat: 
Product Aantal Prijs Totaal 
Invoervergunning       € 60,- €       

Uitvoervergunning       € 60,- €       

Wederuitvoercertificaat       € 60,- €       

Extra bijlage bij vergunning/certificaat (per bijlage kunnen 
maximaal 3 soorten vermeld worden) 

      € 60,- €       

Totaal  €       

 
Ondertekening: 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Dienst Regelingen, om éénmalig het hierboven gespecificeerde 
totaalbedrag van zijn/haar rekening af te schrijven. 
 DATUM: 27 -4-2010 
  

 HANDTEKENING:  
  

    
I Gebruiksaanwijzing  
De rubrieken die ingevuld dienen te worden, zijn aangegeven met een grijs vak. Met de 
toetsen Page Down en Page Up kunt u naar een volgend/vorig vak springen. Via de F1-
toets vindt u uitleg bij de desbetreffende rubriek. Uitgebreidere uitleg vindt u hieronder 
(II). Heeft u niet voldoende ruimte op het formulier, voegt u dan aanvullende informatie 
in een bijlage bij uw aanvraag. Stuur uw aanvraag voorzien van twee handtekeningen 
(één op de aanvraag en één voor uw machtiging) naar het postadres vermeld in vak 7.  
 
II Toelichting bij de rubrieken   
1. Volledige naam en adres van de feitelijke (weder)uitvoerder en niet die van de 
handelsagent. Voorzover de specimens zich op een andere plaats bevinden dan het 
adres van de uitvoerder, ook dat andere adres vermelden. In het geval van een CITES-
certificaat van persoonlijke eigendom, de volledige naam en adres van de wettige 
eigenaar. 
3. Volledige naam en adres van de feitelijke invoerder (niet die van de handelsagent). 
Niet invullen in het geval van een Persoonlijk Eigendom Certificaat. 
5. Niet invullen in het geval van een Persoonlijk Eigendom Certificaat. 
6. Dient alleen op het aanvraagformulier te worden ingevuld in het geval van levende, 
niet aantoonbaar in gevangenschap gefokte en geboren of gekweekte specimens van 
soorten van bijlage A van Verordening (EG) nr. 338/97. In dit geval dient de eigenaar 
ook over een bezitsontheffing te beschikken (zie http://www.minlnv.nl/loket). 
8. De omschrijving dient zo precies mogelijk te zijn en dient een drielettercode te 
omvatten overeenkomstig Bijlage VII van Verordening (EG) nr. 865/2006. Geef in het 
geval van levende specimens geboortedatum, geslacht en datum van verkrijging. Vul 
aanwezige merktekens in (nummers van microchiptransponder, pootringen, TAG etc.). 
Houd in geval van een in Nederland afgegeven naadloos gesloten pootring de volgende 
volgorde aan voor de codes: [land] [kweker] [vereniging] [diameter] [jaar] [volgnummer]. 
Biedt het formulier onvoldoende ruimte, voeg dan een bijlage bij uw aanvraag. 
9./10. Gebruik voor het aangeven van de hoeveelheid en/of de netto massa de 
eenheden vermeld in bijlage VII van Verordening (EG) nr. 865/2006. 
12. Vul de letter in van de bijlage van Verordening (EG) nr. 318/2008 (A, B of C) waarin 
de soort is opgenomen op de dag van de afgifte van de vergunning of het certificaat. Op 
www.unep-wcmc.org vindt u per soort welke bijlage op dit moment van toepassing is 
(ga naar: Species Information >EU Wildlife Trade database). 
13. Geef de oorsprong aan door middel van één van de volgende codes: 
W Aan de natuur onttrokken specimens / R Door ranching verkregen specimens / D 
Overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk XIII van Verordening (EG) nr. 865/2006 
voor commerciële doeleinden in gevangenschap gefokte dieren van bijlage A en voor 
commerciële doeleinden kunstmatig gekweekte planten van bijlage A alsmede delen 
en afgeleide producten daarvan 

 
A Overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk XIII van Verordening (EG) nr. 865/2006 
voor niet-commerciële doeleinden kunstmatig gekweekte planten van bijlage A en 
kunstmatig gekweekte planten van de bijlagen B en C alsmede delen en afgeleide 
producten daarvan / C Overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk XIII van Verordening 
(EG) nr. 865/2006 voor niet-commerciële doeleinden in gevangenschap gefokte dieren 
van bijlage A en in gevangenschap gefokte dieren van de bijlagen B en C alsmede delen 
en afgeleide producten daarvan / F  In gevangenschap geboren dieren met betrekking 
waartoe niet aan de criteria van hoofdstuk XIII van Verordening (EG) nr. 865/2006 is 
voldaan, alsmede delen en afgeleide producten daarvan / I In beslag genomen of 
verbeurdverklaarde specimens (alleen gebruiken in combinatie met een andere 
oorsprongscode) / O Van vóór de Overeenkomst daterende specimens (alleen gebruiken 
in combinatie met een andere oorsprongscode) / U Oorsprong onbekend (nader te 
motiveren wanneer, waar en van wie de specimens zijn verkregen) 
14. Geef door middel van een van de volgende codes aan met welk doel de specimens 
worden (weder) uitgevoerd c.q. ingevoerd: 
B   Fok in gevangenschap / E   Educatieve doeleinden / G   Botanische tuinen 
H   Jachttrofeeën / L   Uitvoering van de wetgeving / M   Biomedische onderzoek 
N   Introductie of herintroductie in het wild / P   Persoonlijke bezittingen 
Q   Circussen en reizende tentoonstellingen / S   Wetenschappelijke doeleinden 
T   Commerciële doeleinden / Z   Dierentuinen 
15./17. Het land van herkomst is het land waar de specimens aan de natuur werden 
onttrokken, in gevangenschap werden geboren en gefokt of kunstmatig werden 
gekweekt. Als dit een derde land is, moeten in de vakken 16 en 17 de gegevens 
betreffende de betrokken vergunning worden vermeld.  
Wanneer specimens afkomstig zijn uit een lidstaat van de Gemeenschap, dient voor 
Bijlage A-soorten het nummer en datum van het EG-certificaat worden vermeld. Voor 
andere soorten hoeft alleen de naam van de lidstaat van herkomst te worden vermeld. 
18./20. Bij aanvraag van een invoervergunning is het land van laatste wederuitvoer het 
land van waaruit de specimens worden uitgevoerd. Bij aanvraag van een 
(weder)uitvoervergunning, is dit het vorige land van waaruit de specimens werden 
uitgevoerd of binnen de EG werden overgebracht naar Nederland. Is dit echter het 
land van herkomst is, dan hoeft dit vak niet te worden ingevuld. In de vakken 19 en 20 
moeten de gegevens betreffende het betrokken wederuitvoercertificaat of, in geval van 
Bijlage A-specimens, het EG-certificaat worden vermeld.  
21. De wetenschappelijke naam dient in overeenstemming te zijn met de in bijlage VIII 
van Verordening (EG) nr. 865/2006 genoemde standaardnomenclatuurwerken (zie 
www.unep-wcmc.org voor schrijfwijze soortnamen). 
23. Verstrek zoveel mogelijk informatie en motiveer in voorkomend geval het ontbreken 
van bepaalde hierboven verlangde gegevens. 

 

Naadloos gesloten pootringen 
Een naadloos gesloten pootring is een ononderbroken ring of manchet, zonder enige naad of las, waarmee op geen enkele wijze is geknoeid en die van een uniek 
merkteken is voorzien, waarvan het formaat zodanig is dat hij, nadat hij in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht, niet meer kan worden verwijderd wanneer 
de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt, en die commercieel voor dat doel is vervaardigd.  
Vul op het formulier de codes van een in Nederland afgegeven pootring als volgt in: [land] [kweker] [v ereniging] [diameter] [jaar] [volgnummer]. 
 
DOCUMENTNUMMER 
ONTVANGSTDATUM AANVRAAG  

Invoerdatum incasso Valutadatum 

Einde formulier 


